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Decizia nr. 575 din 01.10.2020 

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 1 octombrie 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 18-25.09.2020 
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 1 octombrie 2020, în 

perioada 18-25 septembrie 2020, postul de televiziune B1 TV a difuzat emisiuni de ştiri şi 
dezbateri electorale, după cum urmează: 
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Nr. 
crt. 

Data Ora Emisiune Reper 
selecție 

Constatări 

1 9/18/2020 8:00 Știrile B1 (rep. 20:35 - 
23:10, sel. 
8.mp4) 

A fost difuzată o știre despre faptul că primarul din Deveselu a 
decedat după ce a fost confirmat cu Covid-19. În cadrul știrii, 
a fost prezentată și declarația viceprimarului Dobre 
Nicolae. Nu a fost precizată calitatea de candidat pentru 
Consiliul Local din Deveselu a acestuia. Pe ecran a fost 
titrat viceprimar Deveselu. Titlurile știrii: Tragedie în 
campanie. Primarul localității a murit. Era infectat cu 
coronavirus 

2 9/18/2020 18:00 Bună, 
România! 

(rep. 41:30 - 
44:45, sel. 
18.mp4) 

În urma difuzării unei știri referitoare la faptul că procesul în 
Dosarul Colectiv a fost amânat după ce mai mulți inculpați, 
printre care și Crisitian Popescu Piedone, au lipsit de la proces, 
moderatorii au comentat pe seama faptului că Popescu 
Cristian Piedone candidează la funcția de primar al 
Sectorului 5, deși este inculpat. Nu a fost precizată 
formațiunea politică din partea căreia candidează. Titluri 
afișate pe ecran: Piedone sfidează instanța. E ocupat cu 
campania; Piedone candidează la primărie, dar unii îl 
așteaptă la pușcărie;  

3 9/18/2020 21:00 Breaking 
News 

(rep. 00:00 - 
00:15, sel. 
21.mp4) 

Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală. Invitatului 
Buzatu Dumitru nu i-a fost precizată calitatea de candidat 
la președinția Consiliului Județean Vaslui. Acesta a fost 
prezentat de către moderator președintele Consiliului Județean 
Vaslui, iar pe ecran a fost titrat președinte CJ Vaslui/PSD (rep. 
02:35 - 02:50, sel. 21.mp4) 

4 9/19/2020 15.00 Ştiri B1 (10.04/15.m
p4) 

A fost prezentată ştirea cu titlurile: Ce îşi doresc alegătorii, N. 
Dan afirmă că ar avea 2,5% avans în faţa lui Firea. Este 
prezentat un sondaj privind intenţia de vot a 
bucureştenilor. Nu s-a precizat cine a comandat sondajul. 
Sondajul a fost prezentat şi în emisiunile informative de la 
orele: 18:00, 20:00, 23:00. 

5 9/20/2020 12:00 Știrile B1 (rep. 00:00 -
01:30, sel. 
12.mp4) 

 A fost difuzată o știre despre faptul că președintele CJ 
Harghita, Csaba Borboly, vrea ca purtarea măștii să fie 
facultativă în clasele primare. Nu s-a precizat faptul că este și 
candidat la președinția CJ Harghita, din partea UDMR. Pe 
ecran a fost titrat președintele CJ Harghita.În data de 
20.09.2020, această știre a fost difuzată de patru ori. Titluri 
afișate pe ecran: Propunere controverssată. Președintele CJ 
Harghita: purtarea măștii să fie facultativă. 

6 9/20/2020 14:00 Talk B1 (rep. 00:00 -  
00:15, sel. 
14.mp4) 

 Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală. A 
participat prin transmisiune video directă și Bodog 
Florian. Calitatea de candidat la funcția de consilier local 
pentru Municipiul Oradea nu i-a fost precizată. 
Moderatorul l-a prezentat ca senator PSD, iar pe ecran a 
fost titrat senator PSD (rep. 03:44 - 03:50, sel. 14.mp4). 

7 9/21/2020 9:00 Ştiri B1 (14.15/9.mp
4) 

A fost prezentată ştirea conform căreia într-un mesaj postat pe 
Facebook, Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba propune 
ca purtarea măştilor în clasele I-IV să fie facultativă. Nu s-a 
precizat calitatea de candidat UDMR pentru preşedinte 
Consiliu Judeţean Harghita.  A fost prezentat:  Borboly 
Csaba, Preşedintele CJ Harghita. 

8 9/21/2020 10:00 Ştiri B1 (17.13/10.m
p4) 

Transmisiune directă de la Primăria Capitalei, fără nici un 
marcaj.(184 sec). Primarul General Gabriela Firea şi 
candidatul PSD la Primăria Capitalei, declară că fondurile 
pentru spitale stau în pixul de la DSP, în semnătura doamnei 
Nicolescu, numită politic. 

9 9/21/2020 12:00 Ştiri B1 (04.22/12.m
p4) 

A fost prezentată ştirea cu titlurile: Campanie cu scântei, 
Campanie cu pumni şi picioare în Gorj , în care se spune că la 
începutul campaniei şi în Tg. Jiu, Romanescu Marcel (PNL) şi 
Caragea Viorel (PER), candidaţi la primăria Tg, Jiu, s-au 
bruscat. Nu s-a precizat apartenenţa politică a celor doi 
candidaţi. Ştirea a mai fost prezentată şi în cadrul emisiunii 
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informative de la ora 15.00. 

10 9/21/2020 18:00 Bună, 
România! 

(43.25/18.m
p4)  

A fost prezentată ştirea conform căreia în comuna Câlnic, jud. 
Alba, a fost asfaltată o şosea cu un strat de asfalt 
necorespunzător. Primarul Oancea Ioan a motivat că a asfaltat 
în septembrie, în perioada campaniei, pt. că acum a primit bani 
de la CJ Alba. Nu s-a precizat calitatea de candidat la 
primăria Câlnic şi apartenenţa politică a primarului 
Oancea Ioan. 

11 9/22/2020 8:00 Știrile B1 (rep. 15:25 - 
17:25, sel. 
22-8)  

A fost difuzată o știre despre faptul că deputatul Alin Văcaru a 
dat DSP-ul în judecată, câștigând anularea carantinei în 
instanță.  Nu a fost precizat faptul că Alin Văcaru este și 
candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean 
Gorj, din partea Pro România. Pe ecran a fost titrat Deputat 
Pro România la Gorj.În data de 22.09.2020, această știre a 
fost difuzată de șase ori. 

12 9/22/2020 12:00 Știrile B1 (rep. 59:00, 
sel. 22-11 - 
rep.  00:25, 
sel. 22-12)  

A fost difuzată o știre referitoare la scandalul care a avut loc 
între simpatizanții PSD și mama unui primar liberal din 
Adunații Copăceni. Materialul înregistrat care a ilustrat 
această știre nu a fost editat, putând fi auzit pe post 
limbajul licențios folosit de către participanții la conflict 
(ex. Voce bărbat: De ce ne-ați dat la muie duminica 
trecută?(...) Doamnă , de ce ne-ați arătat la muie? (...) Muie! 
Ne-ai arătat muie!(..). Titluri afișate pe ecran: Scandal în 
Giurgiu. Mama unui primar liberal, scandal cu simpatizanții 
PSD; Mama edilului a luat la palme un PSD-ist. Această știre 
a mai fost difuzată și în cadrul jurnalului informativ de la 
ora 15, dar, de această dată, cuvintele licențioase au fost 
bip-ate. 

13 9/22/2020 13:00 Talk B1 (rep. 12:10 - 
16:30, sel. 
22-14) 

Transmisiune în direct cu premierul Ludovic Orban 
(durată - 230 sec.), care a participat la semnarea Protocolului 
de asociere a UAT Câmpia Turzii-UAT Turda și Județului 
Cluj, în vederea realizării în parteneriat a proiectului de 
investiții "Centura Ocolitoare Turda - Câmpia Turzii" . Titluri 
afișatepe ecran: Vizită de lucru. Orban demarează proiectul 
centurii Turda-Câmpia Turzii. Transmisiunea în direct nu a 
avut marcaj electoral. Ludovic Orban: Pe de o parte, pentru 
a garanta susținerea obținerii finanțării pentru acest proiect 
din fonduri europene, și în al doilea rând, pentru a-mi scoate 
pălăria în fața unor campioni ai administrației locale, în fața 
unor campioni ai absorbției fondurilor europene. Consiliul 
Județean Cluj, condus de AlinTișe, a semnat contracte de 
finanțare în valoare de 560 de milioane de euro, dacă nu mă 
înșel, domnule președinte. O să vă dau o singură comparație: 
județul Neamț a semnat contracte de finanțare de 1,5 
milioane. Spun lucrurile astea ca să arăt una dintre cauzele 
majore ale dezechilibrelor în dezvoltarea economică a 
României. Faptul că acolo unde sunt reprezentanții 
Partidului Național Liberal, în care există o școală de 
proiecte, de dezvoltare, de capacitate administrativă, de 
capacitate de absorbție a fondurilor europene, spre deosebire 
de județe ținute în sărăcie de oameni care ajung la putere 
prin demagogie, prin pomeni, prin coruperea votului și care 
de fapt nu fac nimic pentru județele pe care le 
administrează.Cristian Matei, primarul Municipiului Turda, 
care a generat un program de dezvoltare fără precedent 
pentru Municipiul Turda, investiții uriașe, cea mai mare 
parte a lor bazată pe fonduri europene și prin care, pur și 
simplu, schimbă de la săptămâna la săptămână în bine fața 
Municipiului Turda punând-o practic pe harta dezvoltării 
economice rapide (...). 
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14 9/22/2020 15:00 Știrile B1 (rep. 16:30 - 
17:55, sel. 
22-15) 

A fost difuzată o știre despre faptul că Marian Vanghelie îl 
acuză pe edilul Daniel Florea că distruge spațiile verzi prin 
autorizațiile de construcție eliberate. Nu a fost precizată 
apartenența politică a candidatului Marian Vanghelie și nu 
s-a precizat faptul că primarul Florea Daniel este și 
candidat la funcția de primar al Sectorului 5, din partea 
PSD. Titluri afișate pe ecran: Război în Sectorul 5. Vanghelie: 
Florea distruge spațiile verzi;  

15 9/22/2020 15:00 Știrile B1 (rep. 21:45 - 
23:10, sel. 
22-15) 

A fost difuzată o știre despre faptul că Primăria Capitalei a 
deschis un nou centru dedicat victimelor violenței domestice. 
În cadrul știrii, a apărut primarul Gabriela Firea, în timp 
ce prezenta noul centru. Nu au fost menționate calitatea de 
candidat la funcția de primar al Municipiului București și 
apartenența politică. Pe ecran a fost titrat primarul 
Capitalei.Titluri afișate pe ecran: Ajutor pentru victime. Nou 
centru pentru victimele violenței domestice;  

16 9/22/2020 15:00 Știrile B1 (rep. 33:00 - 
34:20, sel. 
22-15)  

A fost difuzată o știre referitoare la stadiul lucrărilor de 
renovare a unei clădiri din Sectorul 3. Titluri afișate pe ecran: 
Investiții în Sectorul 3. Cel mai mare business hub din 
România. În cadrul știrii, a fost prezentată declarația 
primarului Negoiță Robert .  Nu au fost menționate 
calitatea de candidat la funcția de primar al Sectorului 3 și 
apartenența politică. Pe ecran a fost titrat primar sector 3. 

17 9/24/2020 12:00 Știrile B1 (rep. 15:25 - 
18:40, sel. 
24-12) 

Transmisiune în direct cu primarul Gabriela Firea (durata 
transmisiunii - 180 sec.).  Primarul a vorbit despre 
proiectele de infrastructură care vor ajuta la fluidizarea 
traficului. Titluri afișate pe ecran: Decizii înainte de alegeri. 
Soluții pentru fluidizarea traficului în Capitală. Transmisiune 
în direct nu a avut marcaj electoral. 

18 9/24/2020 15:00 Știrile B1 (rep. 22:43 - 
24:30, sel. 
24-15) 

A fost difuzată o știre despre faptul că primarul Gabriela Firea 
a prezentat noi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii în 
Capitală. Nu au fost menționate calitatea de candidat la 
funcția de primar al Municipiului București și apartenența 
politică. Pe ecran a fost titrat primarul general al Capitalei. 
Titluri afișate pe ecran: Proiecte la primărie; Firea promite 
continuarea Pasajului Ciurel; Două noi pasaje în nordul 
capitalei; Val de planuri pentru infrastructura capitalei 

19 9/24/2020 15:00 Știrile B1 (rep. 24:30 - 
26:00, sel. 
24-15) 

A fost difuzată o știre cu titlurile: Investiții în educație; Noi 
locuri în grădinițe pentru copiii din Sectorul 1. În cadrul 
știrii, a fost prezentată declarația primarului Sectorul 1 - 
Daniel Tudorache. Nu au fost menționate calitatea de 
candidat la funcția de primar al Sectorului 1 și apartenența 
politică. Pe ecran a fost titrat primarul Sectorului 1. 

20 9/24/2020 19:00 Bună, 
România! 

(rep. 16:25 - 
17:40, sel. 
24-19) 

 Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală.  Pe 
parcursul discuțiilor cu invitatul Marian Vanghelie, pe 
burtieră au rulat câteva titluri referitoare la un sondaj 
Novel Research: Cum ar vota bucureștenii. Novel Research: 
Nicușor Dan, cu 2% peste Firea; Novel Research: Traian 
Băsescu are sub 10% din voturi; Novel Research: doar 
jumătate din bucureșteni vin sigur la vot. Nu a fost făcută 
nicio precizare în legătură cu acest sondaj de opinie. 

21 9/24/2020 21:00 Dosar de 
politcian 

(rep. 05:30 - 
06:40, sel. 
24-22) 

 Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală. În timpul 
discuțiilor cu invitatul Vergil Chițac, pe ecran au fost 
afișate rezultatele unui sondaj de opinie referitor la 
intenția de vot pentru Primăria Municipiului Constanța.  
Moderatorul a afirmat că este un sondaj IRES, iar alte 
precizări în legătură cu acest songaj nu au mai fost făcute. 

 
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 
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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 Știrile B1 din 18.09.2020 de la ora 08.00 nu s-a precizat 

calitatea de candidat pentru Consiliul Local din Deveselu a perosanei prezentată în ştire; 
- în cadrul emisiunii Bună România din 18.09.2020, de la ora 18.00, nu a fost nu a fost 

precizată formațiunea politică din partea căreia candidează la Primăria Sectorului 5 dl. 
Cristian Popescu Piedone; 

- în emisiunea informativă Breaking News din 18 septembrie 2020, de la ora 21.00, 
invitatului Buzatu Dumitru nu i-a fost precizată calitatea de candidat la președinția 
Consiliului Județean Vaslui. Acesta a fost prezentat de către moderator președintele 
Consiliului Județean Vaslui,  

- în emisiunea Ştirile B1 din 20 septembrie 2020, de la ora 12.00, Csaba Borboly, vrea 
ca purtarea măștii să fie facultativă în clasele primare. Nu s-a precizat faptul că este și 
candidat la președinția CJ Harghita, din partea UDMR. Pe ecran a fost titrat președintele 
CJ Harghita.În data de 20.09.2020, această știre a fost difuzată de patru ori. Titluri afișate 
pe ecran: Propunere controverssată. Președintele CJ Harghita: purtarea măștii să fie 
facultativă. 

- în cadrul emisiunii Talk B1 TV din 20.09.2020, de la ora 14.00, emisiunea a fost 
marcată ca Dezbatere electorală. A participat prin transmisiune video directă și Bodog 
Florian. Calitatea de candidat la funcția de consilier local pentru Municipiul Oradea nu i-a 
fost precizată. Moderatorul l-a prezentat ca senator PSD, iar pe ecran a fost titrat senator 
PSD; 

- în ediţia Ştirile B1 din 21 septembrie 2020, de la ora 9.00, a fost difuzată o știre 
despre faptul că președintele CJ Harghita, Csaba Borboly, vrea ca purtarea măștii să fie 
facultativă în clasele primare. Nu s-a precizat faptul că este și candidat la președinția CJ 
Harghita, din partea UDMR. Pe ecran a fost titrat președintele CJ Harghita.În data de 
20.09.2020, această știre a fost difuzată de patru ori. Titluri afișate pe ecran: Propunere 
controverssată. Președintele CJ Harghita: purtarea măștii să fie facultativă. 

- în ediţia Ştirile B1 din 21 septembrie 2020, de la ora 10.00, transmisiune directă de la 
Primăria Capitalei, fără nici un marcaj.(184 sec). Primarul General Gabriela Firea şi 
candidatul PSD la Primăria Capitalei, declară că fondurile pentru spitale stau în pixul de la 
DSP, în semnătura doamnei Nicolescu, numită politic. 

- în ediţia Ştirile B1 din 21 septembrie 2020, de la ora 12.00, a fost prezentată ştirea cu 
titlurile: Campanie cu scântei, Campanie cu pumni şi picioare în Gorj, în care se spune că 
la începutul campaniei şi în Tg. Jiu, Romanescu Marcel (PNL) şi Caragea Viorel (PER), 
candidaţi la primăria Tg, Jiu, s-au bruscat. Nu s-a precizat apartenenţa politică a celor doi 
candidaţi. Ştirea a mai fost prezentată şi în cadrul emisiunii informative de la ora 15.00. 

- în cadrul emisiunii Bună România din 21.09.2020, de la ora 18.00, a fost prezentată 
ştirea conform căreia în comuna Câlnic, jud. Alba, a fost asfaltată o şosea cu un strat de 
asfalt necorespunzător. Primarul Oancea Ioan a motivat că a asfaltat în septembrie, în 
perioada campaniei, pt. că acum a primit bani de la CJ Alba. Nu s-a precizat calitatea de 
candidat la primăria Câlnic şi apartenenţa politică a primarului Oancea Ioan. 

- în ediţia Ştirile B1 din 22 septembrie 2020, de la ora 8.00, a fost difuzată o știre 
despre faptul că deputatul Alin Văcaru a dat DSP-ul în judecată, câștigând anularea 
carantinei în instanță.  Nu a fost precizat faptul că Alin Văcaru este și candidat la funcţia de 
preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, din partea Pro România. Pe ecran a fost titrat 
Deputat Pro România la Gorj. În data de 22.09.2020, această știre a fost difuzată de șase 
ori. 

- în ediţia Ştirile B1 din 22 septembrie 2020, de la ora 12.00, a fost difuzată o știre 
referitoare la scandalul care a avut loc între simpatizanții PSD și mama unui primar liberal 
din Adunații Copăceni. Materialul înregistrat care a ilustrat această știre nu a fost editat, 
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putând fi auzit pe post limbajul licențios folosit de către participanții la conflict (ex. Voce 
bărbat: De ce ne-ați dat la muie duminica trecută?(...) Doamnă , de ce ne-ați arătat la 
muie? (...) Muie! Ne-ai arătat muie!(..). Titluri afișate pe ecran: Scandal în Giurgiu. Mama 
unui primar liberal, scandal cu simpatizanții PSD; Mama edilului a luat la palme un PSD-ist. 
Această știre a mai fost difuzată și în cadrul jurnalului informativ de la ora 15, dar, de 
această dată, cuvintele licențioase au fost bip-ate. 

- în ediţia Ştirile B1 din 22 septembrie 2020, de la ora 13.00, transmisiune în direct cu 
premierul Ludovic Orban (durată - 230 sec.), care a participat la semnarea Protocolului 
de asociere a UAT Câmpia Turzii-UAT Turda și Județului Cluj, în vederea realizării în 
parteneriat a proiectului de investiții "Centura Ocolitoare Turda - Câmpia Turzii" . Titluri 
afișatepe ecran: Vizită de lucru. Orban demarează proiectul centurii Turda-Câmpia Turzii. 
Transmisiunea în direct nu a avut marcaj electoral. Ludovic Orban: Pe de o parte, 
pentru a garanta susținerea obținerii finanțării pentru acest proiect din fonduri europene, și 
în al doilea rând, pentru a-mi scoate pălăria în fața unor campioni ai administrației 
locale, în fața unor campioni ai absorbției fondurilor europene. Consiliul Județean 
Cluj, condus de AlinTișe, a semnat contracte de finanțare în valoare de 560 de 
milioane de euro, dacă nu mă înșel, domnule președinte. O să vă dau o singură 
comparație: județul Neamț a semnat contracte de finanțare de 1,5 milioane. Spun 
lucrurile astea ca să arăt una dintre cauzele majore ale dezechilibrelor în dezvoltarea 
economică a României. Faptul că acolo unde sunt reprezentanții Partidului Național 
Liberal, în care există o școală de proiecte, de dezvoltare, de capacitate 
administrativă, de capacitate de absorbție a fondurilor europene, spre deosebire de 
județe ținute în sărăcie de oameni care ajung la putere prin demagogie, prin pomeni, 
prin coruperea votului și care de fapt nu fac nimic pentru județele pe care le 
administrează.Cristian Matei, primarul Municipiului Turda, care a generat un 
program de dezvoltare fără precedent pentru Municipiul Turda, investiții uriașe, cea 
mai mare parte a lor bazată pe fonduri europene și prin care, pur și simplu, schimbă 
de la săptămâna la săptămână în bine fața Municipiului Turda punând-o practic pe 
harta dezvoltării economice rapide (...). 

- în ediţia Ştirile B1 din 22 septembrie 2020, de la ora 15.00, a fost difuzată o știre 
despre faptul că Marian Vanghelie îl acuză pe edilul Daniel Florea că distruge spațiile verzi 
prin autorizațiile de construcție eliberate. Nu a fost precizată apartenența politică a 
candidatului Marian Vanghelie și nu s-a precizat faptul că primarul Florea Daniel este și 
candidat la funcția de primar al Sectorului 5, din partea PSD. Titluri afișate pe ecran: 
Război în Sectorul 5. Vanghelie: Florea distruge spațiile verzi; 

- în ediţia Ştirile B1 din 22 septembrie 2020, de la ora 15.00, a fost difuzată o știre 
despre faptul că Primăria Capitalei a deschis un nou centru dedicat victimelor violenței 
domestice. În cadrul știrii, a apărut primarul Gabriela Firea, în timp ce prezenta noul 
centru. Nu au fost menționate calitatea de candidat la funcția de primar al 
Municipiului București și apartenența politică. Pe ecran a fost titrat primarul 
Capitalei.Titluri afișate pe ecran: Ajutor pentru victime. Nou centru pentru victimele 
violenței domestice; 

- în ediţia Ştirile B1 din 22 septembrie 2020, de la ora 15.00, a fost difuzată o știre 
referitoare la stadiul lucrărilor de renovare a unei clădiri din Sectorul 3. Titluri afișate pe 
ecran: Investiții în Sectorul 3. Cel mai mare business hub din România. În cadrul știrii, a 
fost prezentată declarația primarului Negoiță Robert.  Nu au fost menționate calitatea 
de candidat la funcția de primar al Sectorului 3 și apartenența politică. Pe ecran a 
fost titrat primar sector 3. 

- în ediţia Ştirile B1 din 24 septembrie 2020, de la ora 12.00, a fost difuzată o 
transmisiune în direct cu primarul Gabriela Firea (durata transmisiunii - 180 sec.).  Primarul 
a vorbit despre proiectele de infrastructură care vor ajuta la fluidizarea traficului. Titluri 
afișate pe ecran: Decizii înainte de alegeri. Soluții pentru fluidizarea traficului în Capitală. 
Transmisiune în direct nu a avut marcaj electoral. 
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- în ediţia Ştirile B1 din 24 septembrie 2020, de la ora 15.00, a fost difuzată o știre 
despre faptul că primarul Gabriela Firea a prezentat noi proiecte pentru dezvoltarea 
infrastructurii în Capitală. Nu au fost menționate calitatea de candidat la funcția de primar 
al Municipiului București și apartenența politică. Pe ecran a fost titrat primarul general al 
Capitalei. Titluri afișate pe ecran: Proiecte la primărie; Firea promite continuarea Pasajului 
Ciurel; Două noi pasaje în nordul capitalei; Val de planuri pentru infrastructura capitalei. 

- în ediţia Ştirile B1 din 24 septembrie 2020, de la ora 15.00, a fost difuzată o știre cu 
titlurile: Investiții în educație; Noi locuri în grădinițe pentru copiii din Sectorul 1. În cadrul 
știrii, a fost prezentată declarația primarului Sectorul 1 - Daniel Tudorache. Nu au 
fost menționate calitatea de candidat la funcția de primar al Sectorului 1 și 
apartenența politică. Pe ecran a fost titrat primarul Sectorului 1. 

- în cadrul emisiunii Bună România din 24.09.2020, de la ora 18.00, marcată ca 
Dezbatere electorală.  Pe parcursul discuțiilor cu invitatul Marian Vanghelie, pe 
burtieră au rulat câteva titluri referitoare la un sondaj Novel Research: Cum ar vota 
bucureștenii. Novel Research: Nicușor Dan, cu 2% peste Firea; Novel Research: Traian 
Băsescu are sub 10% din voturi; Novel Research: doar jumătate din bucureșteni vin sigur 
la vot. Nu a fost făcută nicio precizare în legătură cu acest sondaj de opinie. 

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 emisiunea 
Ştirile B1 din 19 septembrie 2020, de la ora 15.00, a fost prezentată ştirea cu titlurile: Ce îşi 
doresc alegătorii, N. Dan afirmă că ar avea 2,5% avans în faţa lui Firea. Este prezentat un 
sondaj privind intenţia de vot a bucureştenilor. Nu s-a precizat cine a comandat sondajul. 
Sondajul a fost prezentat şi în emisiunile informative de la orele: 18:00, 20:00, 23:00; 

De asemenea, în cadrul emisiunii Dosar de politician din 24 septembrie 2020, de la 
ora 21.00, marcată ca Dezbatere electorală în timpul discuțiilor cu invitatul Vergil Chițac, pe 
ecran au fost afișate rezultatele unui sondaj de opinie referitor la intenția de vot pentru 
Primăria Municipiului Constanța.  Moderatorul a afirmat că este un sondaj IRES, iar alte 
precizări în legătură cu acest songaj nu au mai fost făcute. 

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 26.6/15.06.2000, 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 
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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 18-25 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, 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 au fost prezentate două sondaje de opinie cu caracter electoral fără ca 
radiodifuzorul să ofere informații cu privire la datele de referință ale acestor sondaje, 
respectiv, denumirea instituțiilor care a realizat sondajele, data sau intervalul de timp în 
care au fost efectuate acestea și metodologia utilizată, dimensiunea eșantionului și marja 
maximă de eroare, cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajelor.” 
 

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 
 
 

 
 
                                  

 
 

 
 


