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Decizia nr. 563 din 29.09.2020 

privind sancționarea cu somație a S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.   
cu sediul în 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, sector 1 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul-sinteză întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la 
respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
locale din anul 2020, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, difuzate în perioada 11-17.09.2020 
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 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 raportului-sinteză prezentat de 
direcţia de specialitate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV 
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 8 alin. (3) 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. 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. 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: 
- 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. 

 

 În fapt, potrivit raportului-sinteză prezentat în şedinţa publică din 29 septembrie 2020, 
în perioada 11-17 septembrie 2020, postul de televiziune B1 TV a difuzat emisiuni de ştiri şi 
dezbateri electorale, după cum urmează: 

C O N S I L I U L  N A Ț I O N A L  A L  A U D I O V I Z U A L U L U I  



 

2 

  
Nr.  
crt. 

Data Ora Emisiune Reper 
selecție 

Constatări 

1 9/11/2020 15:00 Breaking 
News 

(14.13/11-
15.asf) 

 Nu se precizează vizual din partea cărui partid candidează cei doi candidaţi 
prezentaţi în ştire. Prezentare: Clotilde Armand, candidat la primăria sectorului 
1, Ciprian Ciucu, candidat la primăria Sect. 6. 

2 9/11/2020 15:00 Breaking 
News 

(27.20/11-
15.asf)  

Se prezintă informaţii conform cărora Dan Cristian Popescu promite că va 
inaugura o piaţă în care pensionarii vor avea o reducere de 26%  şi că studenţii 
care locuiesc în sect. 2 vor avea o reducere de 15% la toate produsele cumpărate. 
În imaginile care ilustrează ştirea este prezentat Cristian Piedone Popescu, 
candidat Partidul Puterii Umaniste la primăria sect. 5. 

3 9/12/2020 10:00 Știrile B1 (rep. 
59:05, sel. 
12-9 - rep. 
01:00, sel. 
12-10)  

 A fost difuzată o știre despre faptul că un angajat din conducerea Direcției 
Silvice Mureș s-a spânzurat, iar un subordonat al acestuia a încercat și el să se 
sinucidă după ce mai multe controale au scos la iveală tăierile ilegale de păduri. 
S-a precizat faptul că senatorul USR Cluj, Mihai Goțiu, a solicitat public 
organelor de anchetă documentarea întregii activități infracționale legate de 
tăierile ilegale de păduri din județul Mureș. Acesta a fost prezentat de către 
vocea din off senatorul USR Cluj/parlamentarul USR (a fost preluată o 
declarație postată pe Facebook de către Mihai Goțiu). Titluri afișate pe ecran: 
Gest disperat. Pădurar spânzurat în urma unui control al Ministerului Mediului; 
Finul pădurarului a încercat și el să ia o supradoză. Nu a fost menționat faptul 
că Mihai Goțiu este candidat pentru Consiliul Județean Cluj, din partea 
Alianței USR-PLUS.  În data de 12.09.2020, această știre a fost difuzată de 
trei ori. 

4 9/13/2020 21:00 Dosar de 
politician 

  
(rep.23.14
/21.mp4) 
(rep.36.02
/21.mp4)  

Emisiunea a fost marcată Dezbatere electorală.  Conform Dec. 
475/2020, Art.5(1), b), emisiunile de dezbatere electorale pot fi  cu 
participarea a cel puţin doi candidaţi sau reprezentanţii lor.                      
În intervalul 21:00.-21:36 Silviu Mănăstire l-a avut ca invitat, prin 
Skype, numai pe Traian Băsescu, candidat PMP la Primăria Capitalei.                                                                                   
-    La ora 21:23  (rep.23.14/21.mp4) Mănăstire spune:: Domnule 
Preşedinte, pentru că suntem într-o dezbatere electorală, trebuie să 
vedem o scurtă declaraţie a contra candidatului Nicuşor Dan, până 
când facem noi sau altcineva această dezbatere mult aşteptată între 
dumneavoastră şi Nicuşor Dan, şi, sau Gabriela Firea.                                                                                      
Este prezentată o înregistrare care conţine declaraţii ale lui Nicuşor 
Dan care  promite creşterea salariului net al bucureştenilor de la 867 de 
euro la 1400 euro în următorii 4 ani.                                                 -  La 
ora 21:36 (rep.36.02/21.mp4) este contactat tel. Dan Cristian Popescu, 
candidat PSD, primăria sect.2, care vorbeşte timp de aprox. 4 
minute. Apoi se continută discuţia cu Traian Băsescu încă 6 minute. 

5 9/13/2020 23:00 Breaking 
News 

(24.45/23.
mp4)  

Se prezintă informaţia conform căreia Marian Vanghelie şi-a prezentat 
planurile pt. câştigarea primăriei sect. 5.Nu s-a precizat formațiunea 
politică, pe ecran fiind titrat: Marian Vanghelie, candidat la Primăria 
Sectorului 5. 

6 9/14/2020 8:00 Știrile B1 (rep. 
43:15 - 
45:00, sel. 
14-8) 

A fost difuzată o știre despre planurile candidatului Marian Vanghelie 
pentru câștigarea Primăriei Sectorului 5. Nu s-a precizat formațiunea 
politică, pe ecran fiind titrat candidat la Primăria Sectorului 5.Titluri 
afișate pe ecran: Planurile lui Vanghelie. Cum vrea Vanghelie să revină 
la primărie. În data de 14.09.2020, această știre a fost difuzată de 
două ori. 

7 9/14/2020 10:00 Știrile B1 (rep. 
33:20 - 
37:25, sel. 
14-10)  

A fost difuzată o transmiune în direct, din interiorul unui tramvai, 
cu primarul general al Capitalei - Gabriela Firea. Gabriela Firea a 
apărut alături de viceprimarul Capitalei - Bădulescu Aurelian.  
Transmisiunea în direct nu a fost marcată electoral.  Aceștia au 
discutat despre măsurile adoptate de autorități cu ocazia începutului de an 
școlar. Titluri afișate pe ecran: Teste gratuite pentru elevi.Gabriela 
Firea, măsuri la început de an școlar; Firea: Am crescut numărul 
mijloacelor STB în trafic. Gabriela Firea: De asemenea, ne ocupăm de 
curățenie, dezinfectare, nebulizare. Începând de astăzi, se pot înscrie și 
profesorii, și copiii,pentru a se testa.(...) Așa cum puteți vedea, atât acest 
tramvai, cât și cele opt care sunt, de asemenea, modernizate de către 
uzină au un confort sporit pentru toți călătorii. Nu sunt frumoase doar la 
exterior, ci și dotările tehnice sunt deosebite. Cei care călătoresc cu 
aceste tramvaie noi beneficiază de aer condiționat, de wi-fi, de priză usb, 
de treaptă pentru persoanele cu dizabilități.    
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8 9/14/2020 13:00 Talk B1 (rep. 

06:45 - 
07:00, sel. 
14-14) 

Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală în intervalul orar 13:43 
-14:13. A participat la emisiune, prin legătură telefonică directă, și 
Bogdan Ionel. Calitatea de candidat pentru președinția Consiliului 
Județean Maramureș nu i-a fost menționată. Pe ecran a fost titrat 
președinte PNL Maramureș. 

9 

9/14/2020 21:00 
Dosar de 
politician 

(rep. 
02:50 - 
03:05, sel. 
14-22) 

Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală. În emisiune a 
participat, prin transmisiune video directă, și Daniel Tudorache.Nu i-a 
fost precizată calitatea de candidat la funcția de primar al Sectorului 
1. Moderatorul l-a prezentat ca primarul în funcție al Sectorului 1, 
iar pe ecran a fost titrat  primarul sectorului 1 din partea PSD (rep. 
13:13, sel. 14-22). 

10 (rep. 
21:20 - 
23:00, sel. 
14-22) 

 În timpul unei discuții despre președintele Consiliului Județean 
Neamț  (Ionel Arsene-PSD), pe ecran au fost afișate rezultatele unui 
sondaj de opinie privind intențiile de vot pentru Consiliul Județean 
Neamț (aceste rezultate au fost însoțite de mențiunea sursa: 
INSCOP). Nu au fost prezentate datele de referință ale acestui 
sondaj. Informații afișate pe ecran: Vot președinte Consiliul Județean 
Neamț: Mugur Cosmanciuc (PNL) - 53%;   Ionel Arsene (PSD) - 24,7%;  
Florin Zaharia (USR) - 18,9%;  Vot Consiliul Județean Neamț: PNL - 
52,5%;  PSD - 24,9%;  USR-PLUS - 18,9%. 

11 9/15/2020 11:00 Breaking 
News 

(28.03/11.
mp4)  

 Este prezentat un sondaj  INSCOP din care rezultă că Virgil Chiţac, 
candidat PNL pentru primăria Constanţa, are un avantaj faţă de 
principalii săi candidaţi.  Nu se precizează şi marja de eroare. Sondajul 
a fost prezentat şi în emisiunile informative de la orele: 12:00, 15:00. 

12 9/15/2020 20:00 Ştiri B1 (12.44/20.
mp4) 

Emisiunea are marcajul Dezbatere electorală. În emisiune participă, prin 
Skype, Zetea Gabriel, candidat PSD pentru preşedinţia Consiliului 
Judeţean Maramureş. Nu i se precizează vizual în timpul intervenţiei 
calitatea de candidat pt. CJ Maramureş. A fost prezentat: Preşedinte 
CJ Maramureş. 

13 9/16/2020 13:00 Talk B1 (rep. 
23:55 - 
29:00, sel. 
14.mp4) 

Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală. În timpul unui calup 
de publicitate comercială, între coperte de Breaking News și Publicitate,  
a fost difuzată o transmisiune în direct cu premierul Ludovic Orban, 
în timp ce oferea declarații, în urma vizitei pe care a avut-o pe 
șantierul de construcții al Sălii Polivalente din județul Argeș Titluri 
afișate pe ecran: Vizită în Argeș. Orban, la șantierul Sălii Polivalente din 
Argeș; Orban: Tronsonul 3 din Pitești-Sibiu, încheiată; . Transmisiunea 
în direct nu a fost marcată electoral.                                                                                        
(rep. 01:50, sel. 12) Ludovic Orban: Am discutat mai multe subiecte 
împreună cu domnul prefect Emanuel Soare, am discutat de proiectul 
domeniului schiabil de la Ghițu Molivișu. Un proiect început în urmă 
cu aproximativ 10 ani și care a bătut pasul pe loc. Ce pot să vă spun 
despre acest proiect este că, urmare a situației prezentate de domnul 
prefect la vremea respectivă și acum candidatul nostru la președinția 
Consiliului Județean, domeniul schiabil Molivișu a fost inclus în 
master planul de dezvoltare a turismului, în Strategia de Dezvoltare a 
turismului. De asemenea, au demarat procedurile și i-am solicitat 
domnului ministru Alexe derularea procedurilor cu celeritate, 
procedurilor de scoatere din domeniul forestier astfel încât să poată să 
înceapă lucrările de realizare a domeniului schiabil de la Ghițu 
Molivișu. 

 
În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că  

radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 8 alin. (3) din Decizia CNA nr. 475/2020 privind 
regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din 
anul 2020, întrucât, deşi avea obligaţia, nu a precizat calitatea în care se exprimă 
persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia 
iar pe ecran nu a fost vizibile numele şi calitatea persoanelor invitate, la momentul 
intervenției acestora. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că:  
- în emisiunea informativă Breaking News din 11.09.2020 de la ora 15.00 nu s-a 

precizat vizual din partea cărui partid candidează cei doi candidaţi prezentaţi în ştire; 
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- în cadrul emisiunii Ştirile B1 din 12.09.2020, de la ora 10.00, nu a fost menționat 

faptul că Mihai Goțiu este candidat pentru Consiliul Județean Cluj, din partea Alianței USR-
PLUS. În data de 12.09.2020, această știre a fost difuzată de trei ori; 

- în emisiunea informativă Breaking News din 13 septembrie 2020, de la ora 23.00 nu 
s-a precizat formațiunea politică din care face parte candidatul, pe ecran fiind titrat: Marian 
Vanghelie, candidat la Primăria Sectorului 5;  

- în emisiunea Ştirile B1 din 14 septembrie 2020, de la ora 8.00, nu s-a precizat 
formațiunea politică a candidatului prezentat, pe ecran fiind titrat candidat la Primăria 
Sectorului 5.Titluri afișate pe ecran: Planurile lui Vanghelie. Cum vrea Vanghelie să revină 
la primărie. În data de 14.09.2020, această știre a fost difuzată de două ori; 

- în emisiunea de dezbatere electorală Talk B1 din 14 septembrie 2020, de la ora 
13.00, a participat la emisiune, prin legătură telefonică directă, și Bogdan Ionel. Calitatea 
de candidat pentru președinția Consiliului Județean Maramureș nu i-a fost menționată. Pe 
ecran a fost titrat președinte PNL Maramureș;  

- în emisiunea de dezbatere electorală, Dosar de politician, din 14 septembrie 2020, 
de la ora 21.00, a participat, prin transmisiune video directă și Daniel Tudorache.Nu i-a fost 
precizată calitatea de candidat la funcția de primar al Sectorului 1. Moderatorul l-a 
prezentat ca primarul în funcție al Sectorului 1, iar pe ecran a fost titrat primarul sectorului 
1 din partea PSD (rep. 13:13, sel. 14-22);  

  - în ediţia Ştirile B1 din 15 septembrie 2020, de la ora 20.00, marcată ca fiind  
Dezbatere electorală a participat prin Skype, Zetea Gabriel, candidat PSD pentru 
preşedinţia Consiliului Judeţean Maramureş. Nu i s-a precizat vizual în timpul intervenţiei 
calitatea de candidat pentru CJ Maramureş. A fost prezentat: Preşedinte CJ Maramureş;  
 De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi 
prevederile 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, 
potrivit cărora 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. 

Astfel, în perioada monitorizată, membrii Consiliului au constatat că, în timpul 
emisiunii Dosar de politician din 14 septembrie 2020, de la ora 21.00, pe parcursul  unei 
discuții despre președintele Consiliului Județean Neamț (Ionel Arsene-PSD), pe ecran au 
fost afișate rezultatele unui sondaj de opinie privind intențiile de vot pentru Consiliul 
Județean Neamț (aceste rezultate au fost însoțite de mențiunea sursa: INSCOP), nefiind 
prezentate datele de referință ale acestui sondaj prevăzute la art. 11 alin. (1) din Decizia 
nr. 475/2020. Informațiile afișate pe ecran au fost: Vot președinte Consiliul Județean 
Neamț: Mugur Cosmanciuc (PNL) - 53%; Ionel Arsene (PSD) - 24,7%;  Florin Zaharia 
(USR) - 18,9%; Vot Consiliul Județean Neamț: PNL - 52,5%;  PSD - 24,9%;  USR-PLUS - 
18,9%. 

De asemenea, în cadrul emisiunii informative Breaking News din 15 septembrie 2020, 
de la ora 11.00, a fost prezentat un sondaj INSCOP din care rezultă că Virgil Chiţac, 
candidat PNL pentru primăria Constanţa, are un avantaj faţă de principalii săi candidaţi. Nu 
s-a precizat şi marja de eroare. Sondajul a fost prezentat şi în emisiunile informative de la 
orele: 12:00 şi 15:00. 

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 
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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 26.6/15.06.2000, 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 pentru încălcarea prevederilor articolelor 8 alin. (3) și 11 
alin. (1) din Decizia nr. 475/2020 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 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, în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri electorale difuzate în 
perioada 11-17 septembrie 2020 nu a precizat calitatea în care se exprimă persoanele 
invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia şi nu a fost 
vizibile pe ecran, la momentul intervenţiei acestora, numele şi calitatea persoanelor 
invitate, astfel cum dispun prevederile art. 8 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

De asemenea, în cadrul unor emisiuni de ştiri şi dezbateri electorale difuzate în 
aceeaşi perioadă a fost prezentat un sondaj de opinie cu caracter electoral fără ca 
radiodifuzorul să ofere informații cu privire la datele de referință ale acestui sondaj, 
respectiv, 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, fapt ce contravine 
prevederilor 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 
 
 

 


