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Decizia nr. 607 din 21.10.2020 

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 21 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 9979 și 
9980/12.10.2020 cu privire la emisiunea Dosar de politician, edițiile din 17 și 24 septembrie 2020, 
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 raportului de monitorizare şi a 
vizionării unor secvențe din înregistrarea celor două ediții ale emisiunii, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Codul 
audiovizualulu. 

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente 
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie 
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care 
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt. 

În fapt, în 17 septembrie 2020, în intervalul orar 20:58-22:45 și, respectiv, 24 septembrie 
2020, în intervalul orar 20:59-22:45, postul de televiziune B1 TV a difuzat două ediții ale emisiunii 
Dosar de politician, moderate de Silviu Mănăstire și semnalate cu marcajul: DEZBATERE 
ELECTORALĂ. 

Redăm câteva fragmente din conținutul celor două ediții inserate în raportul de 
monitorizare: 

 

- Dosar de politician, 17.09.2020 
 

 Titluri (afișate pe ecran în prima parte a emisiunii): DEZVĂLUIRI DESPRE MAFIA IMOBILIARĂ; 
NEGOIȚĂ: NU SUNT DE VÂNZARE; NEGOIȚĂ: UN PRIMAR ARE NEVOIE DE CONSILIU LOCAL; 
NEGOIȚĂ: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ESTE CEA MAI DIGITALIZATĂ PRIMĂRIE DIN ROMÂNIA.  
 Invitați (în prima parte a emisiunii): Robert Negoiță (candidat Alianța Pro București 2020 la Primăria 
Sectorului 3); Ionel Bogdan (candidatul PNL la Consiliul Județean Maramureș) – prin apel video. 
 Subiecte (discutate în prima parte a emisiunii): 
 În direct, în studio, Robert Negoiță (candidat Alianța Pro București 2020 la Primăria Sectorului 3): 

 afacerile imobiliare ilegale;  
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 investițiile făcute de Primăria Sectorului 3: costurile parcării subterane de pe Bulevardul Decebal, 

structura de salubrizare a sectorului 3, digitalizarea activității Primăriei Sectorului 3;  
 viitoare proiecte ale Primăriei Sectorului 3: pasajul rutier care va fi construit pe sub Bulevardul 

Unirii, între Piața Unirii și Piața Alba Iulia; 
 Intervenție, în direct, prin apel video, a candidatului PNL pentru președinția Consiliului Județean 

Maramureș, Ionel Bogdan, interval orar 21:23-21:30: 
 investițiile necesare în județul Maramureș: pentru introducerea utilităților publice, pentru 

modernizarea unor școli și pentru salubrizarea depozitarea deșeurilor. 
 

 S1 (rep.58:15-59:33, sel.20)  
 În prima parte a emisiunii, în studio s-a discutat despre investiții și despre afaceri imobiliare ilegale. 
Nu au fost menționate nume ale unor persoane care ar face parte din așa-zisa mafie imobiliară. 
 Redăm, mai jos, fragmente din emisiune: 

S2 (rep.00:18-03:41, sel.21) 
Silviu Mănăstire: De câteva luni, domnule Negoiță, vă urmăresc, am văzut și ultimele postări pe 

internet, din ultimele zile. Vorbiți explicit despre așa zisa mafie imobiliară din sectorul 3, despre 
retrocedări, despre exproprieri, despre o mafie care a pus ochii pe spațiile verzi din sectorul 3. Și fac aici o 
mică paranteză, acum câteva săptămâni colegii din presă au dezvăluit marele tun de la Parcul Verdi. Este 
o afacere oarecum simplă, niște samsari, reprezentanți ai mafiei imobiliare din București, au cumpărat 
drepturi litigioase pentru un parc, au obținut, evident, sentințe judecătorești, după care s-au dus către 
Primăria Generală a Capitalei să obțină exproprieri și s-au plătit 50 de milioane de euro în cazul Verdi. La 
sectorul 3 am înțeles că aveți multiple asemenea cazuri, iar dumneavoastră clamați că sunteți presat și 
sunteți forțat să faceți plăți către mafiile imobiliare pentru aceste retrocedări, exproprieri. Care este 
situația?   
 Robert Negoiță: Chiar am înțeles, mă rog, am primit de la colegii de la primărie pe 15.09, adică 
acum, alaltăieri… 
 Silviu Mănăstire: Două zile. 
 Robert Negoiță: …O notificare care îmi cere mie, ca primar, niște milioane de euro, o să vă las acest 
document. Deci, înșiră aicea, pentru nu știu ce, 577 de mii de euro, pentru nu știu ce, alte 400 de mii de 
euro, alte 150 de mii de euro, 250 de mii de euro. Domnule, e adevărat că de opt ani de zile lupt cu 
această mafie a retrocedărilor ilegale de terenuri din sectorul 3. Ea nu funcționează doar în sectorul 3, dar 
inima ei a fost în sectorul 3. Domnul Mănăstire, au retrocedat ilegal, cu documente false, ilegal nu doar din 
perspectiva documentelor, scrie în lege că nu se retrocedează zonă publică, cu utilitate publică, cum sunt 
parcuri, cum sunt locuri de joacă, curtea școlii, parcări, străzi. În sectorul 3 sunt retrocedate străzi, domnul 
Mănăstire, total ilegal. Evident că mă lupt cu ei pe toate fronturile, am obținut inclusiv… (…). 
 S3 (rep.05:11-07:30, sel.21) 
 Silviu Mănăstire: Cine sunt oamenii ăștia? Cine e în spatele mafiei imobiliare? 
 Robert Negoiță: Eh, eh, asta-i ideea! Am fost contactat de-a lungul timpului de tot felul de 
prieteni care mi-au făcut tot felul de propuneri neprincipiale și indecente. Evident că n-am plecat 
urechea niciodată și nu sunt... 
 (...) Silviu Mănăstire: Erau oameni politici sau oameni de afaceri? 
 Robert Negoiță: De de toate felurile, de la oameni politici până la oameni din servicii și până la 
oameni de afaceri. Deci, am fost contactat deopotrivă… 
 Silviu Mănăstire: Serviciile de informații? Nu din serviciile publice, nu erau de la salubrizare, 
nu? 
 Robert Negoiță: Da. Răspunsul este da. 

(...) 
 Robert Negoiță: Am fost contactat de oameni care știu că aparțin unor structuri. (...) 
 S4 (rep.08:38-10:38, sel.21) 
 A fost difuzat un interviu cu Adrian Moraru (candidatul dreptei la Primăria Sectorului 3) referitor la 
terenurile retrocedate din sectorul 3, în care acesta a susținut că soluția în acest sens o reprezintă 
exproprierea terenurilor respective. 
 În continuare, Robert Negoiță a susținut că nu o să plătească din banii publici pentru terenurile 
retrocedate din sectorul 3 al Capitalei: 
 S5 (rep.10:39-11:50, sel.21) 
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 Silviu Mănăstire: Deci, contracandidatul dumneavoastră vrea să plătească, dacă ajunge primar, să 
dea banii pentru toate bucățile astea de teren retrocedate Dumnezeu știe cum. Dumneavoastră de ce nu 
vreți să plătiți? 
 Robert Negoiță: Asta e... 

(...) 
S6 (rep.12:48-13:22, sel.21) 
Silviu Mănăstire: Au folosit documente false? 
Rober Negoiță: Da. 
(...) Robert Negoiță: Repet, domnul Mănăstire, cu toate presiunile eu nu am să dau bani către mafia 

imobiliară indiferent ce se întâmplă. Nu voi da bani către această mafie niciodată. 
S7 (rep.13:49-16:14, sel.21) 
Silviu Mănăstire: Daꞌ, eu vreau să vă întreb altceva. Ăștia care au primit tot felul de retrocedări, 

printre blocuri, au luat Pantelimonul, am înțeles că l-ați câștigat, Casa Eliade ați câștigat-o înapoi, vă 
judecați pentru IOR, ei ce fac cu spațiile astea în parcuri? În mod normal nu se poate construi în parc. 
Deci, ok tu ai câștigat, să spunem, ai câștigat 11 ha, ai falsificat hârtii. Ce faci cu 11 ha în Parcul IOR? Că 
pe lege nu poți construi nimic acolo. Ce faci, parc privat? Ce faci cu el? 

Robert Negoiță: Păi, nu. Dacă e mafie… 
 Silviu Mănăstire: Ei ce vor, de fapt? 
Robert Negoiță: Păi, dacă e mafie, e mafie și bine organizată. Mai înainte au modificat criteriile 

urbanistice și le-au transformat, din parc le-au dus în zonă construibilă și după aia au retrocedat. 
(...) Robert Negoiță: Deci, sunt chestiuni care trebuie spuse în fața unor… 
Silviu Mănăstire: Domnule Negoiță, dumneavoastră realizați gravitatea a ce îmi spuneți, aici, în 

direct, de față cu sute de mii de oameni? 
(…).     
S9 (rep.42:40-43:23, sel.21) La final, Robert Negoiță a susținut că într-o emisiune viitoare va face 

publice numele unor persoane din așa-zisa mafie imobiliară. 
(...) Robert Negoiță: Dar îmi permiteți să vin săptămâna viitoare cu niște dezvăluiri foarte… 

foarte puternice, cutremurătoare? Îmi dați voie să vin săptămâna viitoare? 
Silviu Mănăstire: În seara asta nu mi-ați dat nume. Dacă-mi promiteți că-mi dați niște nume, 

atunci mai facem o dezvăluire. 
Robert Negoiță: Săptămâna viitoare vă dau nume. 
Silviu Mănăstire: Da, vreau. 
Robert Negoiță: Săptămâna viitoare vă promit nume. 
Silviu Mănăstire: Niște domni de prin Servicii, niște unii care v-au luat la întrebări, să fie bine, să nu 

fie rău cum mi-ați spus. 
Robert Negoiță: Da. Deci, deja vor avea frisoane niște indivizi după această emisiune. Da, 

săptămâna viitoare voi da nume. 
  

Dosar de politician, 24.09.2020 
 

Titluri (afișate pe ecran în prima parte a emisiunii): NOVEL RESEARCH: NICUȘOR DAN, CU 2% 
PESTE FIREA; NOVEL RESEARH: DOAR JUMĂTATE DIN BUCUREȘTENI VIN SIGUR LA VOT;  
NEGOIȚĂ: SUNT DEZAMĂGIT DE TEMA PENSIILOR; ROBERT NEGOIȚĂ ACUZĂ CĂ A FOST 
SUSPENDAT ILEGAL; PREFECTUL CAPITALEI, ACUZAT DE FAVORIZAREA MAFIEI IMOBILIARE; 
ROBERT NEGOIȚĂ, DEZVĂLUIRI DESPRE MAFIA DIN SECTORUL 3; ORGANIZAREA ALEGERILOR 
DĂ PESTE CAP PROGRAMUL ȘCOILOR. 

Invitați (în prima parte a emisiunii): Robert Negoiță (candidat Alianța Pro București 2020 la 
Primăria Sectorului 3); Daniel Fenechiu (senator PNL) – prin apel video. 

Subiecte (discutate în prima parte a emisiunii): 
În direct, în studio, Robert Negoiță (candidat Alianța Pro București 2020 la Primăria Sectorului 3):  
 prezentarea unui sondaj efectuat de Novel Research referitor la intenția de vot a bucureștenilor la 

scrutinul pentru alegerea primarului Municipiului București și la prezența acestora la vot;  
 interesul oamenilor pentru alegerile locale și pentru serviciile publice furnizate de administrațiile 

locale; 
 suspendarea din funcție a primarului sectorului 3, Robert Negoiță; 
 afacerile imobiliare ilegale;  
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 investițiile făcute de Primăria Sectorului 3 (investiția de la Hala Laminor și parcarea de pe 

Bulevardul Decebal);  
Intervenție, în direct, prin apel video, a senatorului PNL, Daniel Fenechiu, interval orar 21:22-21:26: 
 ponderea guvernării administrațiilor locale dintre PNL și PSD în județele din Moldova;  
 plângerea penală făcută de Robert Negoiță împotriva prefectului Bucureștiului. 
(...) 
S11 (rep.06:01-11:11, sel.21) A fost difuzată o înregistrare în care Robert Negoiță a susținut că a 

depus o plângere penală împotriva prefectului Capitalei pentru abuz în serviciu, după ce acesta l-a 
suspendat din funcția de primar al Sectorului 3. De asemenea, Robert Negoiță a mai susținut că prefectul 
Capitalei ar avea legătură cu mafia retrocedărilor ilegale din sector. 

(...) 
În continuare, în studio s-a discutat despre mafia retrocedărilor ilegale din Capitală. Redăm, mai 

jos, fragmente din emisiune referitoare la acest subiect:  
S12 (rep.13:38-16:38, sel.21)  
Pentru un 1 minut și 39 de secunde, pe ecran a fost afișat un colaj de imagini, preluat de pe 

site-ul psnews, în care un bărbat mergea pe stradă sau cobora dintr-un autoturism. Deasupra 
imaginilor a fost afișat următorul titlu: Petrică Băjenaru, unul dintre „greii” retrocedărilor, a 
pierdut un teren de 100 de milioane de euro.  

Simultan, în studio au fost făcute următoarele comentarii: 
Silviu Mănăstire: Ne-am făcut temele. Haideți să vedeți niște imagini, da, îi rog pe colegi să le 

dea. Se numește Petrică Băjenaru, un aparent cetățean din București, sectorul 3, cred, daꞌ foarte 
simplu după faptă, după port. Da? Vorba poetului, un băiat… un domn, da, tânăr, între două vârste 
de fapt, îmbrăcat modest, normal. El este cel care are-n mână retrocedarea de la IOR, o afacere… 
un tun imobiliar estimat la câteva sute de milioane de euro, este, de fapt… ar fi, de fapt, nepotul 
celei care apare-n acte, o anumită doamnă Cocoru. Da? Deci, ăsta este domnul. Ăsta v-a trimis 
amenințări, acest domn sau oameni din anturajul lui? Apropo, că-mi spuneați că v-au făcut de 
astea, plângeri, sesizări, că trebuie să plătiți, nu știu, milioane de euro, despăgubiri, chestiuni de 
genul ăsta. 

Robert Negoiță: Către primărie de peste 100 de milioane de euro, niște solicitări evident 
aberații și către mine personal de vreo 2 milioane de euro. Cred, însumate. Că ne-au trimis, dar 
le-am făcut publice. Este într-adevăr un individ, cum arătați dumneavoastră acolo, dar la fel ca și 
doamna Cocoru… 

Silviu Mănăstire: E în etate doamna, evident că… 
Robert Negoiță: Peste 80 de ani, da. Domnul Mănăstire, cine crede… cine crede că dânșii 

sunt cu adevărat? Când eu v-am mai spus și data trecută, știu de cine am fost abordat, știu… văd 
documentele acelea, domnule, falsurile alea, pe care n-a vrut nimeni să le vadă. N-au legătură 
doar cu două persoane, fie ele și-n vârstă, și modeste, acolo cârdășia este mult mai mare.  (…).   

S14 (rep.21:29-22:32, sel.21) 
Silviu Mănăstire: Lumea asta interlopă, lumea asta, cum să spun eu, gri, cu imobiliare, cu 

retrocedări, cu exproprieri, este băgată în campania electorală pe București? Finanțează, este implicată 
zona asta gri? 

Robert Negoiță: Asta am spus, domnul Mănăstire. La sectorul 3 finanțează niște candidați. Deci, 
sunt… fac campanie electorală de mai bine de 8 ani în sectorul 3, anumite candidaturi sunt puternic 
finanțate, foarte puternic finanțate. 

Silviu Mănăstire: Sub ce formă? (...) 
S15 (rep.37:42-40:12, sel.21) 
(...)  
Robert Negoiță: Doamna…  doamna Cocoru, care probabil că n-are nicio vină în realitate, 

este folosită de către un mare grup de… de interese, grup infracțional. Doar dânșii au multe zeci 
de hectare în sectorul 3. 

Silviu Mănăstire: Grupul ăsta… grupul ăsta poartă numele unui oraș din… un oraș bogat din 
Europa, de pe coasta mediteraneeană? 

Robert Negoiță: Inclusiv din grupul de pe acolo. 
Silviu Mănăstire: Da? Cu Monaco, ceva? 
Robert Negoiță: Este… este un grup extins. 
Silviu Mănăstire: Vara la Monaco, da. 
Robert Negoiță: Și, haideți că v-am promis că vă dau și chestiuni concrete. 
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(...) Robert Negoiță: Deci, repet, acolo sunt… sunt foarte multe falsuri pe care cei care nu le-au 

văzut ar trebui să plătească. 
Silviu Mănăstire: Da, ați văzut dezvăluirea din această seară, Petrică Băjenaru. Rețineți 

numele ăsta, este un… unul dintre cei mai bogați bucureșteni dacă vă vine să credeți. Bun, în 
active, sau în posibilitate de afaceri, pentru că este titularul a sute și sute de hectare, multe 
retrocedări în Capitala României. Aparent un personaj, cum să spun eu, sărac și cinstit, care 
merge cu-o mașină Volkswagen. Da? De asta de mâna a doua ca sceneta să fie, cum să spun eu, 
completă (…). 

 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor selecții din înregistrările 
celor două ediții ale emisiunii ”Dosar de politician”, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului potrivit cărora în 
cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate 
trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în 
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin 
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii Dosar de politician au fost 
făcute afirmații acuzatoare de natură morală și penală la adresa unor persoane, respectiv, 
Petrică Băjenaru și Maria Cocoru, cât și la adresa prefectului Capitalei, fără ca moderatorul să le 
solicite un punct de vedere cu privire la aceste acuzații, iar în situația în care aceste persoane 
refuzau să-și susțină punctul de vedere cu privire la acuzațiile aduse sau nu au putut fi contactate 
prin încercări repetate, radiodifuzorul avea obligația să precizeze acest fapt pe post, astfel cum 
prevede norma invocată. 

Deși în ediția din 17 septembrie 2020 nu au fost menționate numele celor două  persoane 
care ar face parte din ”așa-zisa mafie imobiliară”, discutându-se la modul general despre investiții 
și despre afaceri imobiliare ilegale, în ediția din 24 septembrie 2020, au fost făcute afirmații 
acuzatoare la adresa celor două persoane nominalizate anterior, fără ca radiodifuzorul să le 
solicite un punct de vedere cu privire la acuzațiile aduse, potrivit cărora aceștia s-au implicat 
într-un grup infracțional care fac retrocedări cu documente false, astfel cum reiese din conținutul 
raportului de monitorizare:  
 Silviu Mănăstire: ... Se numește Petrică Băjenaru, un aparent cetățean din București, 
sectorul 3 ... El este cel care are-n mână retrocedarea de la IOR, o afacere… un tun 
imobiliar estimat la câteva sute de milioane de euro, este, de fapt… ar fi, de fapt, nepotul 
celei care apare-n acte, o anumită doamnă Cocoru. ... Ăsta v-a trimis amenințări, acest 
domn sau oameni din anturajul lui? Apropo, că-mi spuneați că v-au făcut de astea, 
plângeri, sesizări, că trebuie să plătiți, nu știu, milioane de euro, despăgubiri, chestiuni de 
genul ăsta. 
 Robert Negoiță: Către primărie de peste 100 de milioane de euro, niște solicitări 
evident aberații și către mine personal de vreo 2 milioane de euro. Cred, însumate. ...Este 
într-adevăr un individ, cum arătați dumneavoastră acolo, dar la fel ca și doamna Cocoru… 
 Silviu Mănăstire: E în etate doamna, evident că… 
 Robert Negoiță: Peste 80 de ani, da. Domnul Mănăstire, cine crede… cine crede că 
dânșii sunt cu adevărat? Când eu v-am mai spus și data trecută, știu de cine am fost 
abordat, știu… văd documentele acelea, domnule, falsurile alea, pe care n-a vrut nimeni 
să le vadă. N-au legătură doar cu două persoane, fie ele și-n vârstă, și modeste, acolo 
cârdășia este mult mai mare. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că invitatul emisiunii a făcut afirmații 
acuzatoare la adresa prefectului Capitalei, cum că ar avea legătură cu mafia retrocedărilor ilegale 
din sector, fără ca radiodifuzorul să-l contacteze și să-i solicite un punct de vedere cu privire la 
acest aspect, fapt de natură a-i prejudicia imaginea și demnitatea protejate de prevederile 
invocate. 

De exemplu, invitatul a afirmat despre prefectul Capitalei că: ”...un înalt funcționar public 
nu trebuie să facă nici politică și nici să facă jocurile unei structuri mafiote. 
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 Voce reporter: Ne puteți da… 

Robert Negoiță: Așa cum este mafia retrocedărilor ilegale care a activat mai ales în 
sectorul 3.” 

În esență, membrii Consiliului au constatat că difuzarea celor două ediții ale emisiunii ce 
au constituit obiectul raportului de monitorizare s-a făcut cu încălcarea dreptului la imagine și 
demnitate a persoanei, ocrotit de dispozițiile legale invocate din Codul audiovizualului.  

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. 91 alin. (1) şi (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 pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual. 

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 emisiunii Dosar de politician, edițiile din 17 și 24 septembrie 2020 au 
fost făcute afirmații acuzatoare, de natură morală și penală, la adresa unor persoane, fără ca 
moderatorul să le solicite un punct de vedere cu privire la acuzațiile aduse, iar în situația în care 
aceste persoane refuzau să-și prezinte opinia sau nu au putut fi contactate prin încercări 
repetate, radiodifuzorul avea obligația să precizeze acest fapt pe post, astfel cum prevăd 
dispozițiile art. 40 din Codul audiovizualului.” 

 
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 

 


