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Decizia nr. 660 din 24.11.2020 

privind sancționarea cu somație a 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 24 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, cu privire la  
edițiile emisiunii „Dosar de politician”, difuzate în zilele de 9 și 10 noiembrie 2020 și 
„Breaking news”, difuzată în ziua de 11 noiembrie 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 14.01.2020 şi decizia de 
autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002 eliberată la 14.01.2020). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 8 alin. (4)  din Decizia nr. 603/2020 privind Regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale privinda alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 
din anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate, 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. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, au fost monitorizate următoarele 
emisiuni difuzate de postul de televiziune B1TV. 

9.11.2020 – Dosar de politician – interval orar 21:00-22:46 
Postul de televiziune B1 TV a difuzat în direct, în data de 9.11.2020, în 

intervalul orar 21:00-22:46, emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu 
Mănăstire. Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală. 

Invitați: 
- Marcel Ciolacu – candidat PSD pentru Camera Deputaților;  
- Alina Gheorghiu – candidat PNL pentru Senat (legătură telefonică directă); 
- Daniel Zamfir – candidat PSD pentru Senat;  
- Eugen Tomac – candidat PMP pentru Camera Deputaților; 
- Rareș Bogdan – europarlamentar PNL (transmisiune video directă). 
Pe parcursul emisiunii, s-a discutat despre schimbul de replici care a avut loc 

în cursul zilei, în plenul Parlamentului, între premierul Ludovic Orban și șeful 
opoziției, Marcel Ciolacu, pe marginea bugetului de stat. De asemenea, invitatul 
Marcel Ciolacu a prezentat măsuri din programul de guvernare al Partidului Social 
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Democrat și s-a discutat despre starea economiei naționale și a sistemului de 
sănătate, despre situația piețelor și despre prelungirea stării de alertă. 

Titluri afișate pe ecran: LUPTA PENTRU PUTERE ÎN ROMÂNIA; ACUM: 
MARCEL CIOLACU, REPLICĂ DURĂ PENTRU GUVERNUL ORBAN; CIOLACU: 
PE LIBERALI ÎI INTERESEAZĂ DOAR ALEGERILE, NU SĂNĂTATEA 
ROMÂNILOR; CIOLACU: PSD ARE UN PROIECT DE BUGET SUSTENABIL; 
CIOLACU: VREM SĂ COMPARĂM PROIECTUL NOSTRU DE BUGET CU AL LOR; 
CIOLACU: PNL VA MĂRI CATEGORIC TVA-UL; CIOLACU: NOI VREM 
IMPOZITAREA MARILOR VENITURI;  

Invitatului Marcel Ciolacu nu i-a fost precizată calitatea de candidat 
pentru Camera Deputaților, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. În 
cazul acestuia, moderatorul l-a prezentat drept președintele PSD, iar pe ecran 
a fost titrat președinte PSD. 

Silviu Mănăstire: Suntem în ediție specială. Suntem în campanie electorală 
pentru parlamentare, azi, în Parlamentul României, a fost un schimb de replici între 
premierul Ludovic Orban și șeful opoziției, președintele Camerei, invitatul meu 
din această seară, domnul Marcel Ciolacu. Continuăm și noi dezbaterea aici, în 
direct, din Parlament în studioul B1TV. Îi spun bună seara domnului Marcel 
Ciolacu, președintele PSD. 

În timpul discuțiilor cu invitatul Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic și 
senatorul PNL Alina Gorghiu. Calitatea de candidat pentru Senat la alegerile 
parlamentare din 6 decembrie 2020 nu i-a fost precizată. Moderatorul a 
prezentat-o drept fostul președinte al PNL, iar pe ecran a fost titrat senator 
PNL. 

Silviu Mănăstire: Fostul președinte al PNL, doamna Alina Gorghiu, a 
solicitat un drept la replică după aceste 40 de minute de dezbatere, domnule 
Ciolacu.  

10.11.2020 – Dosar de politician – interval orar 21:00-22:46 
Marcaj: Dezbatere electorală 
Titluri: Lupta pentru putere în România, Iohannis: Avem două probleme grave: 

pandemia și PSD-ul, Tensiunea alegerilor/Scandal în direct între PNL și PSD, 
Iohannis: Virusul se răspândește mai puternic decât în primăvară, Iohannis: Se vor 
găsi locuri la ATI pentru toți pacienții, Iohannis: Măsurile mai puțin restrictive au fot 
insuficiente, Iohannis: Avem vești bune privind apariția unui vaccin, Iohnnis: 
Prioritate la vaccin vor avea și persoanele cele mai expuse, Iohannis: Măsurile 
impuse de noi reduc presiunea pe spitale, Iohannis: Românii își doresc o guvernare 
eficientă, Iohannis: Nu luăm în considerare acum o carantinare totală, 
Timișoara/Pacienți morți pentru că nu au avut loc la ATI, Iohannis: Soluția este 
impunerea unor măsuri mai severe, Iohannis: Trebuie un Parlament legitim. PSD 
pune frână democrației, Iohannis: Românii își doresc o guvernare eficientă, 
Iohannis: Existența noastră a fost puternic afectată, Iohannis: Piețele în aer liber 
funcționează în continuare, Iohannis: De vaccin va beneficia, inițial, personalul 
medical.  

Invitați: 
- Robert Cazanciuc - președinte al Senatului din partea PSD, (...) candidat, 

deasemenea, din partea PSD pentru Senat, la Giurgiu (prezentare moderator). În 
timpul intervențiilor nu este prezentată vizibil pe ecran calitatea de candidat. 
Este prezentat: Senator PSD.  

- Dan Bucura - jurnalist.ro 
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- Forin Roman - liderul deputaților PNL (prezentare moderator). Nu se 
precizează nici de către moderator, și nici vizibil pe ecran, în timpul 
intervențiilor, calitatea de candidat pentru Camera Deputaților, circumscripția 
electorală Alba. Este prezentat: deputat PNL.  

- Stelian Ion (Skype) - deputat USR - candidat pentru Camera Deputaților, 
circumscripția Constanța. În timpul intervențiilor nu se precizează vizibil pe 
ecran și calitatea de candidat. Este prezentat: Deputat USR. Sel.3 (18.34/mp4) 
Ponta (tel) – Președinte Pro România – pe durata intervenției sale telefonice, nu 
se precizează vizibil pe ecran calitatea de candidat pentru Camera Deputaților, 
circumscripția Mun. București 

- Adrian Streinu Cercel (tel) – moderatorul face precizarea: v-am solicitat 
intervenția în calitate de medic, nu de candidat la Senatul României din partea PSD. 
Pe durata intervenției sale telefonice, nu s-a prezentat vizual și calitatea sa de 
candidat pentru Senat, circumscripția electorală București. Este prezentat: 
Directorul Institutuli ”Matei Balș”.  

Invitații au fost rugați să-și exprime opiniile referitoare la: argumentele 
Președintelui Klaus Iohannis privind calificarea situației politice din România, 
ultimele măsuri privind combaterea pandemiei COVID-19, închiderea piețelor, 
situația de la Timișoara-decesul a șase pacienți pentru că nu mai erau locuri la ATI, 
transferarea preferențială a unor pacienți cu COVID la Spitalul Monza prin 
intermediul Institutului Matei Balș. 

11.11.2020 – Breaking News – interval orar 20:00-20:50 
Postul de televiziune B1 TV a difuzat în direct, în data de 11.11.2020, în 

intervalul orar 20:00-20:50, emisiunea informativă Breaking News, prezentată de 
Aneta Sângeorzan.  

A fost difuzată o știre în legătură cu scandalul care a avut loc în Parlament din 
cauza lipsei de cvorum pe inițiativa "Fără penali în funcții publice ". În cadrul știrii, 
au fost difuzate declarațiile lui Dan Barna și Alinei Gorghiu. Calitatea acestora 
de candidați la Camera Deputaților/Senat nu a fost precizată. 

Titluri afișate pe ecran: "FĂRĂ PENALI" ȘI  FĂRĂ CVORUM; PROIECTUL, 
BOICOTAT DE USR ȘI SABOTAT DE PSD.  

Această știre a fost difuzată și în cadrul jurnalului informativ Breaking News 
de la ora 23:00  

A fost difuzată o știre despre posibilele alianțe pe care PNL le-ar face la 
guvernare și despre tensiunile care ar exista între PNL și USR, înaintea alegerilor 
parlamentare. Pe parcursul știrii, au fost difuzate declarațiile membrilor PNL 
Daniel Fenechiu și Robert Sighiartău. În legătură cu aceștia, nu a fost 
precizată calitatea de candidat la Senat/Camera Deputaților. Aceștia au fost 
prezentați ca liderii PNL/liderul senatorilor liberali/deputat/secretarul general al 
PNL. 

Titluri afișate pe ecran: TENSIUNI TOT MAI MARI. PNL NU VREA SĂ 
GUVERNEZE CU USR. 

Prezentator: Mai mult, liderii PNL au anunțat deja că ar prefera să guverneze 
alături de PMP, decât cu USR. 

Voce din off: (...) Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat că 
partidul său ar prefera să guverneze după alegeri alături de PMP și UDMR. (...) Și 
secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, le întinde o mână celor de la PMP 
în dauna USR. 

Această știre a fost difuzată și în cadrul jurnalului informativ Breaking News 
de la ora 23:00  
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A fost difuzată o știre în cadrul căreia au fost prezentate declarațiile 
ministrului Agriculturii Adrian Oroș în legătură cu intențiile membrilor PSD. 
Calitatea de candidat la Senat a ministrului Agriculturii nu a fost precizată (pe 
ecran a fost titrat ministrul Agriculturii). 

Titluri afișate pe ecran: UN MINISTRU ACUZĂ. OROS: PRIMARII PSD AU 
ÎNCHIS PIEȚELE ÎN SCOP ELECTORAL; OROS: DOAR 20% DIN PIEȚE SUNT 
ÎNCHISE, ACOLO UNDE NU S-AU VRUT SOLUȚII; OROS: PSD NU ȘI-A CERUT 
SCUZE PENTRU ÎNCHIDEREA PIEȚEI VICTORIEI ÎN 10 AUGUST. 

Prezentator: Pus la zid că nu apără producătorii autohtoni și a permis 
închiderea piețelor, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, dă un răspuns dur 
celor de la PSD, cei  mai vocali  în această speță, pe care au băgat-o în 
discursul lor electoral. Oros a explicat ce jocuri fac primarii social-democrați pentru 
a mai pune mâna pe niște voturi pentru partid. 

Voce din off: Ministrul Agriculturii a ieșit la rampă în scandalul închiderii 
piețelor (...). 

Această știre a fost difuzată și în cadrul jurnalului informativ Breaking News 
de la ora 23:00  

A fost difuzată o știre în legătură cu faptul că BNR a încheiat un contract de 1,5 
milioane de Euro cu o firmă unde a fost acționar soția fostului ministru al Apărării, 
Corneliu Dobrițoiu. Calitatea de candidat la Camera Deputaților și formațiunea 
politică (Partidul Puterii Umaniste - social-liberale) nu au fost  precizate în 
cazul fostului ministru Corneliu Dobrițoiu. 

Titluri afișate pe ecran: CURĂȚENIE PE BANI GREI. BNR, CONTRACT DE 
MILIOANE CU O FIRMĂ APROPIATĂ DE UN FOST MINISTRU.  

Prezentator: Curățenie pe bani grei la Banca Națională a României. BNR a 
încheiat un contract de 1,5 milioane de Euro cu o firmă unde a fost acționar 
soția fostului ministru al Apărării – Corneliu Dobrițoiu. 

Voce din off: (...)Firma a avut-o drept asociată pe Viorica Dobrițoiu, soția 
fostului ministru al Apărării, Corneliu Dobrițoiu.  

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că  
radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 8 alin. (4) din Decizia CNA nr. 603/2020 
privind Regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale privinda alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților 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 ediția emisiuni „Dosar de politician”, difuzată de postul B1 TV în ziua de 

9.11.2020, invitatului Marcel Ciolacu nu i-a fost precizată calitatea de candidat 
pentru Camera Deputaților, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. În cazul 
acestuia, moderatorul l-a prezentat drept președintele PSD, iar pe ecran a fost titrat 
președinte PSD. 

De asemenea, în cadrul aceleiași ediții a emisiunii, în timpul discuțiilor cu 
invitatul Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic și senatorul PNL Alina Gorghiu. 
Calitatea de candidat pentru Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 
nu i-a fost precizată. Moderatorul a prezentat-o drept fostul președinte al PNL, iar pe 
ecran a fost titrat senator PNL. 

- în ediția emisiuni „Dosar de politician”, difuzată de postul B1 TV în ziua de 
10.11.2020, următorilor invitați nu le-a fost precizată calitatea de candidați pentru 
Senat și Camera Deputaților. 
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Invitați: 
- Robert Cazanciuc - președinte al Senatului din partea PSD, (...) candidat, 

deasemenea, din partea PSD pentru Senat, la Giurgiu (prezentare moderator). În 
timpul intervențiilor nu este prezentată vizibil pe ecran calitatea de candidat. 
Este prezentat: Senator PSD.  

- Dan Bucura - jurnalist.ro 
- Forin Roman - liderul deputaților PNL (prezentare moderator). Nu se 

precizează nici de către moderator, și nici vizibil pe ecran, în timpul 
intervențiilor, calitatea de candidat pentru Camera Deputaților, circumscripția 
electorală Alba. Este prezentat: deputat PNL.  

- Stelian Ion (Skype) - deputat USR - candidat pentru Camera Deputaților, 
circumscripția Constanța. În timpul intervențiilor nu se precizează vizibil pe 
ecran și calitatea de candidat. Este prezentat: Deputat USR.  

- Ponta (tel) – Președinte Pro România – pe durata intervenției sale 
telefonice, nu se precizează vizibil pe ecran calitatea de candidat pentru 
Camera Deputaților, circumscripția Mun. București 

- Adrian Streinu Cercel (tel) – moderatorul face precizarea: v-am solicitat 
intervenția în calitate de medic, nu de candidat la Senatul României din partea PSD. 
Pe durata intervenției sale telefonice, nu s-a prezentat vizual și calitatea sa de 
candidat pentru Senat, circumscripția electorală București. Este prezentat: 
Directorul Institutului ”Matei Balș”.  

- în ediția emisiuni „Breaking news”, difuzată de postul B1 TV în ziua de 
11.11.2020, următorilor invitați nu le-a fost precizată calitatea de candidați pentru 
Senat și Camera Deputaților, au fost difuzate următoarele știri, fără a fi precizată 
calitatea de candidați pentru Senat și Camera Deputaților la care se referă știrile 
repective: 

A fost difuzată o știre în legătură cu scandalul care a avut loc în Parlament din 
cauza lipsei de cvorum pe inițiativa "Fără penali în funcții publice ". În cadrul știrii, 
au fost difuzate declarațiile lui Dan Barna și Alinei Gorghiu. Calitatea acestora 
de candidați la Camera Deputaților/Senat nu a fost precizată. 

A fost difuzată o știre despre posibilele alianțe pe care PNL le-ar face la 
guvernare și despre tensiunile care ar exista între PNL și USR, înaintea alegerilor 
parlamentare. Pe parcursul știrii, au fost difuzate declarațiile membrilor PNL 
Daniel Fenechiu și Robert Sighiartău. În legătură cu aceștia, nu a fost 
precizată calitatea de candidat la Senat/Camera Deputaților. Aceștia au fost 
prezentați ca liderii PNL/liderul senatorilor liberali/deputat/secretarul general al 
PNL. 

A fost difuzată o știre în cadrul căreia au fost prezentate declarațiile 
ministrului Agriculturii Adrian Oroș în legătură cu intențiile membrilor PSD. 
Calitatea de candidat la Senat a ministrului Agriculturii nu a fost precizată (pe 
ecran a fost titrat ministrul Agriculturii). 

A fost difuzată o știre în legătură cu faptul că BNR a încheiat un contract de 1,5 
milioane de Euro cu o firmă unde a fost acționar soția fostului ministru al Apărării, 
Corneliu Dobrițoiu. Calitatea de candidat la Camera Deputaților și formațiunea 
politică (Partidul Puterii Umaniste - social-liberale) nu au fost  precizate în 
cazul fostului ministru Corneliu Dobrițoiu. 
         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. 
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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 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. 
(4) )  din Decizia nr. 603/2020 privind Regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 
electorale privinda alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 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 edițiilor emisiunilor „Dosar de politician”, 
difuzate în zilele de 9 și 10 noiembrie 2020 și ale emisiunii „Breaking news”, difuzată 
în ziua de 11 noiembrie 2020, nu a fost precizată calitatea în care se exprimă 
persoanele invitate în emisiuni, sau la care se face referire în conținutul unor știri, 
cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia şi nu au fost vizibile pe 
ecran, la momentul intervenţiei acestora, calitatea persoanelor invitate, astfel cum 
dispun prevederile art. 8 din Decizia   nr. 603/2020 privind Regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 
anul 2020.” 

 
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 
 
 


