
 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56   
www.cna.ro                       e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 273/24.04.2018
privind somarea 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. RO 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  24.04.2018,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului  a  analizat, în  baza  reclamaţiei  înregistrate  la  C.N.A.  sub
nr.  11025/29.12.2017, raportul  întocmit  de  Direcţia  Monitorizare  cu  privire  la
emisiunea “Dosar de politician”, difuzată în data de 25.10.2017, de postul B1 TV.

Postul  de  televiziune  B1  TV  aparţine  radiodifuzorului  S.C.  B1  TV
CHANNEL S.R.L.  (licenţa  audiovizuală nr.  S-TV 26.4/15.06.2000 şi  decizia de
autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002).

În  urma  analizării  raportului  de  monitorizare  şi  a  vizionării  imaginilor,
Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile  art. 40 alin. (1)  din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:

“(1) 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 au
dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt
aduse de furnizorul  de servicii  media audiovizuale,  acesta trebuie să respecte
principiul  audiatur  et  altera pars;  în situaţia  în care persoana vizată refuză să
prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.” 

Conform raportului de monitorizare, postul de televiziune B1 TV a transmis
în  data  de  25.10.2017,  intervalul  20:00-21:52,   emisiunea  Dosar  de  politician
moderată de dl. Silviu Mănăstire.

În intervalul  20:59-21:52 au fost invitați  Dumitru Dragomir-fost președinte
LPF, Mirel Curea-jurnalist, Alecu Racoviceanu-jurnalist, Ion Dedu-fost ofițer SRI
și s-a discutat despre modul în care Dumitru Dragomir a fost schimbat cu Gino
Iorgulescu de la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal.

Titluri: Dezastrul din fotbal,  Gino Iorgulescu, susținut de ,,Grupul de la
Cluj”, Microbiștii nu mai vin pe stadion, Audiența meciurilor, la pământ, Nimic nou
pe  frontul  LPF,  20  de  milioane  de  euro,  comisioane  pentru  drepturi  TV,
Iorgulescu către Dragomir: Fii atent că până luni te curăță ăștia, Dragomir:



Ghiță  a  cheltuit  cei  mai  mulți  bani  pentru  Ponta,  Dragomir:  Țara  asta  este
condusă de doctori, nași și fini. 

Redăm fragmente din raport:
Sel.1 (59.24/25-20.asf) Silviu Mănăstire: O știre, aparent banală ne-a făcut să

ne aducem aminte despre una dintre cele mai mari mizerii întâmplate în ultimii ani
în România. Are legătură cu Liga Profesionistă de Fotbal. Acum câțiva ani, când
Victor  Ponta  și  Liviu  Dragnea  mergeau  cot  la  cot  și  conduceau  România  pe
vremea USL-ului,  s-a întâmplat următorul episod: într-un hotel din Capitală mai
mulți șefi de echipe de fotbal din Liga I au fost chemați de Liviu Dragnea și Victor
Ponta la ordin politic. Au venit în București,  s-au întâlnit  ca să-l înscăuneze pe
Gino  Iorgulescu,  prietenul  lui  Victor  Ponta,  în  poziția  de  președinte  al  Ligii
Profesioniste  de  Fotbal.  Noaptea,  ca   hoții,  cum  ar  spune  unii.  A  avut  loc
întâlnirea la hotel, șefii de echipe de fotbal au fost convinși prin metode specifice
de  Victor  Ponta  și  Liviu  Dragnea,  Gino  Iorgulescu  a  ajuns  președintele  Ligii
Profesioniste de Fotbal. La câteva săptămâni, într-un interval foarte scurt de timp,
Gino  Iorgulescu  face  o  licitație  pentru  drepturile  de  televizare  a  meciurilor,  a
fotbalului....

Dumitru Dragomir: Nu face.
Silviu Mănăstire:  Domnul Dumitru Dragomir mi-a stricat surpriza. Vream să

vă anunț după un crescendo, da?
Dumitru Dragomir: Nu face licitație.
Silviu Mănăstire: Și nu face licitație.
Dumitru Dragomir: Nu.
Silviu Mănăstire: Face cu încredințare directă.
Dumitru  Dragomir:  Da.  Iar  dacă  vreți  s-o  luăm,  să  cunoască  lumea  toată

povestea...
Silviu Mănăstire: Nu, să continuați povestea. Haideți să vedem materialul pe

care l-am pregătit și dumneavoastră completați povestea epic, din acea perioadă
până în zilele noastre când domnul Gino Iorgulescu a fost reînscăunat șef al LPF. 
(...)

Voce din  off:  Într-o atmosferă de profundă blazare,  în scaunul  de la Liga
Profesionistă  de  Fotbal   a  rămas,  fără  să  dea  semne  de  mare  bucurie,  Gino
Iorgulescu.  Roadele  culese  după  primul  mandat,  sunt  de-a  dreptul  jalnice.
Românii sunt din ce în ce mai puțin microbiști. Sătui de fotbaliștii care păcălesc
fotbalul, de meciurile fără nerv unde poate încăierările dintre jucători sunt ceva
mai  interesante,  oamenii  schimbă canalul  tv  plictisiți  când  dau  de  cei  22  de
ascultători  de  manele care aleargă după o  coțofană pe care nu mai  știu să o
dreseze. Astfel  că audiența tv la meciurile din Liga păstorită  de Iorgulescu, a
ajuns la firul ierbii. Adică la 1,3%. Nici pe stadioane nu mai dau românii năvală
astfel că față de campionatul 2012-2013 numărul celor care au mers pe stadioane
a scăzut cu 40%. Aceste ,,mărețe realizări” l-au propulsat în al doilea mandat pe
Gino Iorgulescu. Fostul fundaș central,  cu 49 de selecții  în echipa națională, a
reușit  să-i  ia scaunul  lui  Mitică Dragomir în mod surprinzător.  Bănuindu-se că
alegerea  sa  a  fost  rezultatul  unei  adevărate  conspirații  politico-financiare.  În
cartea sa de memorii, Dumitru Dragomir povestește o întâmplare incredibilă care
pare să fie cheia întregii afaceri. Nea Mitică susține că înainte de alegerile de la
LPF, s-a întâlnit cu Arpad Paszkany care după câteva tatonări i-ar fi propus ca în
schimbul  sumei  de  20  de  milioane  de  euro  să  nu  mai  facă  licitație  pentru
drepturile de difuzare a meciurilor ci să i le vândă lui. Văzând că Dragomir refuză
oferta, Paszkany i-ar fi spus direct că el reprezintă ,,Grupul de la Cluj” și că dacă
nu va ceda va fi înlocuit la Ligă cu cineva mai înțelegător. Coincidență sau nu, la
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puțin timp după asta, Victor Ponta, care fusese coleg în Consiliul de administrație
cu Gino Iorgulescu la FC Național, a adunat toți președinții de club din România
și i-a convins să-l voteze pe protejatul lui, adică pe Iorgulescu. În urma votului nea
Mitică este detronat  și Iorgulescu ajunge pentru prima dată președintele LPF. În
scurt timp, prin manevre abile, drepturile TV au ajuns exact la Paszkany și ai lui și
apoi după câteva mișcări perverse la DIGI TV. Paszkany susține că cele relatate
de Dragomir sunt fabulații însă evenimentele petrecute apoi par să-l contrazică.
Acum, rămășițele fotbalului, să-i zicem cu indulgență profesionist, care altădată
mișca valuri de oameni către stadioane a rămas să băltească sub trista guvernare
a lui Gino Iorgulescu. 

Sel.3 (04.02/25-21.asf) Silviu Mănăstire: Corecte datele, domnu Dragomir?
Dumitru Dragomir: Corecte dar puțin incomplete. Și acum să vă spun eu cum s-a

întâmplat. Bineînțeles că Paszkany m-a invitat acasă la doctorul Mureșan la Cluj și aici
de două ori la Hotelul Alexander, peste pod, în Pipera,  și mi-a spus că dacă  nu fac
licitație,  deci  dacă nu fac licitație  și  îi  dau drepturile  de televiziune prin încredințare
directă, îmi dă patru milioane pe an ...

Silviu Mănăstire: Șpagă.
Dumitru Dragomir: Să zicem comision.
Silviu Mănăstire: Ați rămas elegant, ca de obicei.
Dumitru Dragomir: Eu am spus... eu am tatonat așa, puțin și m-a invitat și la el la

Cluj. M-am dus la Cluj.
Alecu Racoviceanu: Păi și eu m-aș fi dus.
Dumitru Dragomir: Da. M-am dus la Cluj, mâncare, tot, în casă la acesta...
Silviu Mănăstire: La Iuliu Mureșan. La șeful de la CFR de la Cluj.
Dumitru Dragomir:  Și i-am spus: ,,Măi, Arpi, eu am 70 de ani, mânca-ți-aș gura,

mă duc la pușcărie la 70 de ani? Poate să-mi dai America de Sud...”
Silviu Mănăstire: Erau patru milioane de euro pe an, domnu Dragomir.
(…)
Dumitru Dragomir: Nu domnule, așa mi-a zis. Așa e înregistrat, eu nu pot să mint

pentru că asta, se poate scoate înregistrarea că de la pușcărie totul e înregistrat.  Mi-a
mai confirmat Gigi Becali când a ieșit din pușcărie, ne-am întâlnit la o cafea, la
DonCafe, și mai eram cu încă un domn în vârstă care ne e  prieten la amândoi și
mi-a zis: ,, Măi, nea Mitică, te rog să mă ierți, n-am avut loc de întors. Eu sunt cu
Ponta, domnule și cu Gino.”

Silviu Mănăstire: Gino Iorgulescu.
Dumitru Dragomir:  Da. Bine mă, Gigi, n-am nici o problemă. Dar ce vă spun

acuma, jur pe Biblie dacă nu este adevărat. Eram la cofetărie la Ambianța. Vine Ghiță.
Cu care eu...

 (…)
Sel.7 (20.33/25-21.asf) Silviu Mănăstire:  Alecu, cum ți se pare povestea asta

cu Grupul de la Cluj,  cu Servicii,  cu Ponta  ș.a.m.d.  și  cu Gino Iorgulescu care
continuă să conducă Liga Profesionistă de Fotbal.

Dumitru Dragomir: Părerea mea e că Gino n-are nici o vină.
Silviu Mănăstire: Păi cum să n-aibă vină?
Dumitru Dragomir: Nu, a fost împins.
Silviu Mănăstire: Ca să facă ce? Să ia contractul ăsta cu Paszkany?
Dumitru Dragomir:  Eu cred că el nici nu știe pe ce lume este. Ați auzit vreo

declarație a lui sau ceva? N-are nici o treabă cu.... Părerea mea este că el a luat,
dacă a luat, nu știu dacă a luat, dar dacă a luat, a luat puțin de tot. Alții au luat
mălaiul.

Ion Dedu: Deci nu reprezintă nici o infracțiune.
Dumitru Dragomir: Asta este convingerea mea. Nu mă poate convinge...
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(…)
Silviu  Mănăstire:  Domnu  Dragomir,  stați  puțin  că  poate  să  fie  o  știre

interesantă. Acum, Liga Profesionistă de Fotbal o să dea tot direct, fără licitație,
drepturile astea de televiziune? Pentru fotbalul din prima Ligă?

Dumitru Dragomir: Da, categoric. Cel puțin așa se preconizează. Pentru asta
a câștigat Gino. Cu asta a câștigat.

Silviu Mănăstire: Deci mai fac încă o dată treaba.
Dumitru Dragomir: Da, sigur. (...) “

Vizionând  înregistrările  şi  analizând  raportul  de  monitorizare,  membrii
Consiliului au constatat că difuzarea acestei ediţii a emisiunii „Dosar de politician”
s-a făcut cu încălcarea normele din domeniul audiovizual care privesc dreptul la
imagine şi demnitate ale persoanei în cadrul serviciilor de programe.

Astfel,  emisiunea a fost difuzată cu încălcarea art.  40 alin. (1) din Codul
audiovizualului, potrivit căruia: „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 au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere;
dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii  media audiovizuale, acesta
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.”

Pe de o parte, în contextul formulării de acuzaţii la adresa unor persoane în
legătură  cu  probleme  ce  privesc  fotbalul  românesc,  spre  exemplu:  modul  de
alegere a lui Gino Iorgulescu ca şef al LPF sau modul de atribuire a drepturilor de
difuzare  a  meciurilor  de  forbal  din  Liga  I,  radiodifuzorul  avea  obligaţia  de  a
respecta  art.  40  alin.  (1)  din  Codul  audiovizualului,  în  sensul  ca  invitaţii  să
prezinte dovezi în susţinerea acestor acuzaţii.

Pe de altă parte, nu a fost prezentat punctul de vedere al persoanelor vizate
în legătură cu aceste acuzaţii, pentru a se putea apăra, şi nu a fost precizat pe post
că persoanele  ar fi  refuzat  să-şi  exprime punctul  de vedere,  astfel  cum prevăd
dispoziţiile invocate. Astfel, de exemplu, în privinţa d-lui Gino Iorgulescu, s-a afirmat
că ar fi fost implicat în atribuirea nelegală a drepturilor de difuzare a meciurilor LPF
către  dl.  Arpad  Paszkany,  atribuire care  i-ar  fi  adus  un  beneficiu  financiar
personal, faptă cu privire la care nu s-a prezentat nicio dovadă. De asemenea,
d-lui  Iorgulescu nu i  s-a solicitat  niciun  punct  de vedere cu privire  la această
problemă ori cu privire la celelalte aspecte critice dezbătute în emisiune şi care îl
priveau direct.

În aceste condiţii, dreptul la imagine a d-lui Iorgulescu, precum şi al celorlalte
persoane cu privire la care au fost formulate acuzaţii a fost prejudiciat.

Consiliul consideră că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al
statului  de  drept,  presupune  respectarea  normelor  de  drept  interne  şi
internaţionale  care  garantează  tuturor  persoanelor  dreptul  de  a  se  manifesta
potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri
ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, afectat prin afirmaţii
nesusţinute  cu dovezi  şi  cu privire  la  care persoanele  acuzate  nu şi-au putut
exprima un punct de vedere. 

Având  în  vedere  aceste  aspecte,  Consiliul  a  propus  sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.  

Supusă  la  vot,  propunerea  de  sancţionare  cu  somaţie  publică  a  fost
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului nr.  504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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În temeiul prevederilor 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.,  titular  al  licenţei
audiovizuale  nr.  S-TV  26.4/15.06.2000  şi  al  deciziei  de  autorizare
nr.  468.0-6/30.05.2002 pentru  postul  de televiziune B1 TV, este sancţionat  cu
somaţie publică pentru încălcarea art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.

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
nr.  504/2002,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  radiodifuzorul  are
obligaţia de a transmite pe postul de televiziune B1 TV, 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  postul  de  televiziune
B1  TV  cu  somaţie  publică,  deoarece,  în  emisiunea  „Dosar  de  politician”  din
25.10.2017,  dezbaterile  referitoare  la Liga  Profesionistă  de Fotbal  au conţinut
acuzaţii  la  adresa  unor  persoane,  fără  a  li  se  solicita  punctul  de  vedere,
încălcându-se art. 40 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu

Consilier juridic Cătălina Anca Bârlea
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