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Decizia nr. 674 din 13.12.2016 
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- pentru postul de televiziune B1 TV 
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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 decembrie 2016, Consiliul 
Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia 
Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune B1 TV a 
normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 

Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. 
(licenţă audiovizuală nr. S-TV 26.4/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 
468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-5/30.05.2002). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de 
monitorizare, membrii Consiliului a constatat că, în unele emisiuni difuzate de 
postul B1 TV în perioada 18-24 noiembrie 2016, nu au fost respectate 
dispoziţiile articolelor 5 alin. (1) lit. c) şi 14 lit. c) din Decizia nr. 592/2016 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
ART. 5 alin. (1): Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot 

realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: 
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în 
discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania 
electorală, cu participarea a cel puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul 
neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este 
menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul 
posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul "emisiune de 
dezbatere electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul 
posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în 
zilele de luni până duminică. 

ART. 14: În ziua votării sunt interzise: 
    c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea 
votării; 
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În fapt, în perioada 18-24 noiembrie 2016, postul de televiziune B1 TV  
a difuzat unele emisiuni de dezbatere electorală cu încălcarea prevederilor  
art. 5 alin. (1) lit. c) din decizia menţionată. 

 
Astfel, potrivit raportului de monitorizare, în cadrul emisiunii de dezbatere 

electorală “Breaking News”, difuzată în data de 24 noiembrie 2016, a fost 
invitat în platoul emisiunii avocatul Artin Sarchizian, iar prin telefon a intervenit 
candidatul PRU Sebastian Ghiţă. 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a respectat norma invocată, întrucât în cadrul acestei emisiuni 
de dezbatere electorală a participat numai un candidat care şi-a exprimat opinia 
cu privire la programul electoral şi temele de interes public legate de campania 
electorală, şi nu doi candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali, 
astfel cum prevăd dispoziţiile art. 5 lit. c) din Decizia nr. 592/2016 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

Aceeaşi situaţie de fapt s-a constatat şi în cadrul ediţiilor din 20 şi  
23 noiembrie 2016 ale emisiunii “Dosar de politician”, la care au fost prezenţi în 
studio numai candidatul PMP Traian Băsescu (în ediţia din 20 noiembrie 2016) 
şi, respectiv, candidatul ALDE Călin Popescu Tăriceanu (în ediţia din 23 
noiembrie 2016).  

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile de dezbatere electorală în 
care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes 
public legate de campania electorală, trebuie să participe cel puţin 2 candidaţi 
sau reprezentanţii lor, iar în cazul neparticipării unui candidat sau a unui 
reprezentant al acestuia, acest fapt trebuie menţionat. 
 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
a încălcat şi prevederile art. 14 lit. c) din Decizia nr. 592/2016, întrucât, în ziua 
alegerilor, 11 decembrie 2016, au fost făcute comentarii cu privire la anumiţi 
competitori electorali, fapt interzis de prevederile invocate. 
 Cităm din raportul de monitorizare: 

Moderator: Nadia Ciurlin, Invitați: Cornel Ivanciuc-scriitor, Petre 
Iancu-Jurnalist   

“Nadia Ciurlin: Domnule Ivanciuc, dacă vorbim despre oferta politică, 
sunt destule partide care au intrat în această cursă, multe pretind a fi partide 
noi (...) 

 Cornel Ivanciuc: Nu, oferta este nu stranie, este indigestă. Oferta 
PRU, de exemplu. Antisorosimul aproape morbid pe care l-au afișat din prima 
clipă a campaniei, crescând în tonuri violente, aproape apocolaptice spre 
sfârșitul campaniei electorale, a continuat și astăzi pe postul România TV, n-a 
făcut decât să îngrețoșeze electoratul. (...) repet, lumea nu votează cu Soros, 
lumea știe cine este Ghiță, știe că are o căruță de dosare.  

Nadia Ciurlin: Vă rog, nu avem voie să spunem acum nume de 
candidați. 

Cornel Ivanciuc: Este vorba de o căruță de dosare, dosare care practic 
profilul candidatului poate să fie vizualizat pe listele negre ale României curate, 
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un ONG finanțat printre altele, tot de Soros. Unde sunt și absențe notorii. 
Pentru mine este de neînchipuit, de neînțeles cum generalul Ioan Sîrbu, 
fost director al Spitalului Militar din București, despre care am vorbit chiar 
în emisiunea dumneavoastră și fost șef al Direcției medicale din 
Ministerul Apărării, nu se regăsește pe aceste liste când întrunește mai 
multe criterii din cele douăsprezece criterii în baza cărora s-a făcut 
această listă, printre care corupția, abuzul în serviciu. El are două dosare 
active. (...) ( Ioan Sârbu este candidat PNL ptr. CD Argeș.)”. 

(…) 
“Sabin Orcan: (...) nu e o surpriză majoră, PSD e pe primul loc. Cel 

puțin până la această oră. Pe surse, astea sunt informațiile noastre. Nu e o 
surpriză. Cu ce scor, asta o să vedem. PSD e pe primul loc, partidele care 
cam intră în Parlament se cam știa(...) Nu cred că cineva va nega că PSD va 
ieși pe primul loc în aceste alegeri, întrebarea este cum se va face 
guvernul.(...)”. 
 Or, potrivit dispoziţiilor invocate, în ziua votării sunt interzise comentarii 
referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării.  

   Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. cu somaţie publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost 
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor 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., titularul licenţei 
audiovizuale nr. S-TV 26.4/15.06.2000, al deciziei de autorizare  
nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-5/30.05.2002, pentru postul de 
televiziune B1 TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
prevederilor articolelor 5 alin. (1) lit. c) şi 14 lit. c) din Decizia nr. 592/2016 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 
2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

                                                                                                                                
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: 
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 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică 
postul B1 TV, deoarece la emisiunile de dezbateri electorale nu au participat cel 
puţin doi candidaţi, aşa cum prevede Decizia CNA nr. 592/2016. De asemenea, 
în ziua votării, înainte de încheierea acesteia, au fost făcute comentarii cu 
privire la competitorii electorali, fapt interzis de aceeaşi decizie.” 
 

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 

 
 
 

      Serviciul juridic şi reglementări, 
 
 

                                          Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 
 

    


