Decizia nr. 537 din 17.09.2020
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 17 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunile informative şi de dezbateri, difuzate în perioada 04-10.09.2020,
(reflectarea campaniei electorale pentru alegerea autorităților locale în data de
27.09.2020), 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 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-8/30.05.2002).
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. 8 alin. (3) și 10 alin. (2) din Decizia nr. 475 din 18 august 2020
privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile
locale din anul 2020, potrivit cărora:
Art. 8 alin. (3) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se
exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de
reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea
persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.
Art. 10 alin. (2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri
separate și marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spațiul alocat unui
competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.
În fapt, în perioada 04-10.09.2020, în intervalul orar 08.00-24.00, postul
B1
TV a difuzat în cadrul emisiunilor informative şi de dezbateri comentarii cu privire la
unii candidați șu au prezentat spoturi electorale ale unor candidați, după cum
urmează:

04.09.2020, ora 18.00, emisiunea Bună, România!
Moderatorii emisiunii au făcut comentarii în legătură cu declarația de avere a
candidatei Adriana Bahmuțeanu la funcția de primar al Sectorului 1. Nu a fost
precizată formațiunea politică. Titluri afișate pe ecran: Averile jurnaliștilor care se
joacă de-a politica; Ziariștii puși pe reconversie profesională.
Moderatorii emisiunii au făcut comentarii în legătură cu declarația de avere a
candidatului Florin Călinescu la funcția de primar al capitalei. Nu a fost precizată
formațiunea politică. Titluri afișate pe ecran: Averile jurnaliștilor care se joacă de-a
politica; Ziariștii puși pe reconversie profesională.
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Moderatorii emisiunii au făcut comentarii în legătură cu declarația de avere a
candidatului Dan Bucura la funcția de primar al Sectorului 1. Nu s-a precizat faptul că
a intrat în cursa electorală ca independent. Titluri afișate pe ecran: Averile jurnaliștilor
care se joacă de-a politica; Ziariștii puși pe reconversie profesională.
 04.09.2020, ora 18.00, emisiunea Dosar de politician.
Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală. A participat la emisiune, prin
legătură telefonică directă, Cristian Bulfon. Calitatea de candidat independent la
Consiliul Local al Sectorului 1 nu i-a fost precizată. Pe ecran a fost titrat fost consilier
USR sector 1.
Invitatul Marian Vanghelie a fost prezentat de către moderator drept candidat la
Primăria Sectorului 5 din partea PSDI, dar, în intervalul orar 22:08 - 22:30, în timpul
intervenției invitatului, pe ecran a fost titrat candidat PSDI la primăria sectorului 1.
Începând cu ora 22:31, a fost afișat pe ecran candidat PSDI la primăria sectorului 5.
În cadrul emisiunii, în timpul discuțiilor dintre invitați, a fost difuzat un spot
electoral al candidatului la Primăria Sectorului 5 - Marian Vanghelie. Spotul electoral
nu a fost difuzat într-un calup de publicitate electorală. Înainte de difuzarea spotului,
moderatorul a afirmat: Haideți să vedem un clip electoral al dumneavoastră, da, făcut
în Sectorul 5. Să vedem ce spun oamenii de acolo, iar după difuzarea spotului s-au
continuat discuțiile în platou.
07.09.2020, ora 18.00, emisiunea Breaking News.
Este difuzată o transmisiune în direct de la Primăria Capitalei. Primarul General
Gabriela Firea anunţă că Primăria va asigura testarea gratuită a elevilor, studenţilor şi
profesorilor. Critică intenţia consilierilor PNL şi USR de a nu vota acest proiect. Nu se
miră pentru că ei au susţinut un guvern care a făcut afaceri în pandemie, care are în
fruntea Min. Ed.o persoană care nu a pregătit absolut nimic pentru începerea anului
şcolar şi care vorbeşte cu grave greşeli gramaticale, (...) Se înscriu practic în politica
pe care au avut-o de patru ani de zile, împotriva cetăţenilor din Mun. Bucureşti. (..)
Asta este politica promovată la guvernare de PNL şi susţinută de USR. USR care nu
mai are dreptul acum să spună că luptă împotriva corupţiei câtă vreme susţine un
guvern corupt.
09.09.2020, ora 18.00, emisiunea Se întâmplă acum.
Marcajul "Dezbatere electorală" a apărut pe ecran după aprox. 29 de minute de
la începerea emisiunii, interval în care cei doi reprezentanţi de partide au avut
intervenţii.
Emisiunea a avut marcajul ,,Dezbatere electorală". A participat telefonic Ropan
Gavril. A fost prezentat: primar Coroieni, Maramureş. Nu i-a fost prezentată calitatea
de candidat consilier PNL Coroieni- Maramureş.
Emisiunea a avut marcajul ,,Dezbatere electorală". A participat telefonic
Răducan Marian. A fost prezentat: primar Şişeşti, Mehedinţi. Nu i-a fost prezentată
calitatea de candidat independent pt. Primăria Şişeşti-Mehedinţi.
Emisiunea a avut marcajul ,,Dezbatere electorală". A paticipat telefonic
Ialomiţianu Gheorghe. A fost prezentat: analist economic. Nu i-a fost prezentată
calitatea de candidat ALDE pt. primăria Braşov.
09.09.2020, ora 18.00, emisiunea Breaking News.
Emisiunea a avut marcajul ,,Dezbatere electorală". Timp de 34 min. moderatorul
l-a avut ca invitat numai pe Nicuşor Dan care şi-a prezentat obiective din programul
său electoral. Apoi după o pauză publicitară a mai fost invitat telefonic, timp de 12
min. şi Cristian Băcanu.
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 09.09.2020, ora 18.00, emisiunea Bună, România!
Titluri: Întâlnire electorală de gradul 3, Bahmuţeanca vrea să fie recunoscută
oficial ca vedetă. Clotilde Armand a fost întreruptă de Adriana Bahuţenu în timpul unei
conferinţe de presă. Nu se precizează din partea căror partide candidează cele două
candidate.
10.09.2020, ora 09.00, Știrile B1.
A fost difuzată o știre în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele unui sondaj
de opinie referitor la intențiile de vot ale bucureștenilor pentru alegerile locale. Titluri
afișate pe ecran: Cel mai recent sondaj. Nicușor Dan, cu 2% peste Gabriela Firea;
Unul din cinci bucureșteni nu știe cu cine va vota; Aproape trei sferturi din bucureșteni
vor dezbateri publice; În legătură cu acest sondaj de opinie, nu au fost precizate
metodologia utilizată și perioada în care a fost efectuat sondajul.
 10.09.2020, ora 18.00, emisiunea Bună, România!
Au fost prezentate rezultatele unui sondaj de opinie referitor la intențiile de vot
ale bucureștenilor pentru alegerile locale. Titluri afișate pe ecran: Sondaj de ultimă
oră. Procentașul lui Nicușor în fața Găbiței. În legătură cu acest sondaj de opinie, nu
au fost precizate: cine a realizat sondajul și cine a solicitat efectuarea sondajului;
metodologia utilizată, perioada în care a fost efectuat sondajul și marja de eroare.
Moderatorii au făcut comentarii cu privire la un incident care ar fi avut loc în urmă
cu câteva luni și în care ar fi fost implicat primarul Comunei Singureni - Pătuleanu
Marian. În legătură cu acest subiect, a fost difuzată o înregistrare audio care a redat o
discuție care ar fi avut loc între primarul Pătuleanu Marian și angajații primăriei și în
care acesta ar fi afirmat: „Eu doar atât vă spun: cine a atentat la familia mea, astă
(moment în care primarul Pătuleanu scoate pistolul), astă.. uitaţi-l aici.., credeţi-mă şi
mă jur pe fetele mele.. îl împuşc direct în cap. Să se audă în toată România. De ce
interesează pe voi de mine? Nu vă înţeleg. Ce treabă am eu cu voi? (…)
Analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunile informative şi de
dezbateri, difuzate în perioada 04-10.09.2020, în intervalul orar 08.00-24.00, în unele
emisiune de dezbateri nu a fost precizată calitatea persoanelor invitate, cum ar fi cea
de candidat al unui partid sau de reprezentant al acestuia; iar numele și calitatea
persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora,
membrii Consiliului constatând astfel încălcarea 8 alin. (3) din Decizia nr. 475 din 18
august 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerile locale din anul 2020.
De asemenea, în aceeaşi şedinţă a fost constatată şi încălcarea art. 10 alin.
(2) din același act normativ, conform căruia spoturile publicitare electorale se
difuzează în calupuri separate și marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în
spațiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor
competitori electorali.
Analizând raportul referitor la prezentarea de către postul de televiziune a unor
candidați, sau a unor știri despre aceștia, fără a se preciza formațiunea politică pentru
care aceștia candidează.
De asemenea, în cadrul unei emisiuni de dezbatere, un spot electoral al unui
candidat, nu a fost difuzat într-un calup de publicitate electorală.
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, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 16 din Decizia nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul
2020, 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. (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 prevederilor art. 8 alin. (3) și 10 alin. (2) din
Decizia nr. 475 din 18 august 2020 privind 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 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 04-10
septembrie 2020, nu a fost precizată calitatea persoanelor invitate, cum ar fi cea de
candidat al unui partid sau de reprezentant al acestuia; iar numele și calitatea
persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora,
membrii Consiliului constatând astfel încălcarea 8 din Decizia nr. 475 din 18 august
2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru
alegerile locale din anul 2020.
De asemenea, a fost constatată şi încălcarea art. 10 din același act normativ,
conform căruia spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate și
marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spațiul alocat unui competitor
electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT
Întocmit, Serviciul Juridic,
Reglementări și Relații Europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

