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Decizia nr. 577 din 28.05.2019
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. 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 28 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la
emisiunile informative și de dezbateri în care au fost prezentate sondaje de opinie cu
conținut electoral difuzate în perioada 12-17.05.2019 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 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de
autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat art. 16 alin. (1) din Decizia
nr. 308 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru
alegerea membrilor din România în Parlamentul European.
Potrivit dispoziţiilor invocate, sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi
difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările ulterioare.
Conform art. 37 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, în perioada electorală, în
cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite
de următoarele informaţii:
a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia
utilizată;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.
În fapt, postul de televiziune B1 TV a difuzat în perioada 12-17.05.2019, în
intervalul orar 08.00-24.00, emisiuni informative și de dezbateri în care au fost
prezentate sondaje de opinie cu conținut electoral, astfel:
 12.05.2019
12:59 -14:38 - Talk B1
Moderator: Laurențiu Botin
Invitați:
Lucian
Iliescu-candidat
europarlamentare
PMP,
Costin
Constantinescu-reprezentant PSD, Ciprian Ciucu-candidat europarlamentare PNL.
Titluri: Profilul alegătorului, Sondaj interesant realizat de CURS, Liberalii sunt
preferați de cei între 30 și 60 de ani, Tinerii între 18 și 30 de ani au votul împărțit
între partide, PSD este votat masiv de cei cu studii submedii, PNL are intenția de vor
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oarecum echilibrată, PMP este aproape egal în cifre pe toate categoriile, Campanie
electorală pe teme românești, Manelistul Guță s-a sucit!, În 2009 îi cânta lui Traian
Băsescu, După 10 ani, Guță are manea pro PSD, Cine a comandat maneaua
electorală marca Guță.
Laurențiu Botin: (...)noi avem spre comentare astăzi un sondaj extrem de
interesant ce ne arată care este profilul alegătorului. Pentru că cei de la CURS s-au
gândit să vadă, domnule, cum stăm în ceea ce privește profilul celui care votează.
Mare, mare atenție pentru că deja aici stăm și analizăm niște informații cu privire la
oamenii care și-au manifestat intenția de a vota și rezultatele sunt cât se poate de
interesante. O să discutăm toate aceste lucruri imediat. Am să vă prezint și invitații
nu înainte de a titra pe ecran profilul alegătorului, sondaj interesant făcut de CURS
și aici este vorba, doamnelor și domnilor despre un lucru care ține până la urmă de
întrebarea simplă ,,Dacă alegerile pentru Parlamentul European ar avea loc
duminica următoare, pentru care dintre următoarele partide/alianțe ați vota? ”Și
acolo sunt trei dungi în nuanțe albastre și o să comentăm imediat ce scrie pe acest
grafic. Avem exact trei grafice pe care aș vrea să vi le supun atenției.
Laurențiu Botin: Domnilor, un sondaj CURS cum vă spuneam, și aici avem
următoarele chestiuni interesante, da? Este vorba despre profilul alegătorului și aici
vorbim prima dată, în primul carton despre vârstă. Este extrem de interesant, Să nu
uităm că cei care au răspuns au spus; da, voi merge la vot. O să vorbim despre
nehotărâți la un moment dat. Începem cu PNL, da? Dunga mai deschisă la culoare
este pentru vârsta peste 61 de ani. Dunga medie ca și culoare este vârsta 35-65 de
ani, iar dunga mai închisă la culoare, 18-30 de ani.
În continuare pe ecran a fost prezentat un carton cu procentele, pe grupe de
vârstă, ale partidelor: PNL, Alianța USR-PLUS, PSD, ALDE, Pro România, PMP,
UDMR, Altele, după care, moderatorul a rugat invitații să comenteze aceste
rezultate.
Laurențiu Botin: Am să trec la al doilea grafic. Cosmin Constantinescu o să vă
rog să comentați aici. Al doilea grafic, la profilul alegătorului are legătură cu educația.
Avem trei categorii. Studiile submedii, vorbim de linia mai îngroșată, mai închisă la
culoare, studii medii, între, și superioare linia cea mai deschisă la culoare. Ei, aici o
să vedem câteva lucruri interesante.
Pe ecran a fost prezentat un carton cu procentele acelorași partide în funcție
de nivelul de studii ale intervievaților. Rezultatele sondajului au fost citite de
moderator, după care, l-a rugat pe Cosmin Constantinescu să comenteze rezultatele.
Laurențiu Botin: Aici vorbim oameni buni de al treilea carton, în ceea ce
privește bărbat-femeie, da? Și nu avem surprize foarte mari. Ar putea fi una undeva
mai jos, atenție, PSD este votat aproape egal și de bărbați și de femei. Nu mai dau
cifrele, se văd foarte clar cele două dungi. La egalitate perfectă PNL-ul, este
jumătate-jumătate, USR-PLUS mai mult votat de bărbați decât de către femei, e
doar un procent diferență. Pro România, de asemenea bărbații mai mult dar la mai
multe procente, sunt aici două, ALDE- mai mult votează femei, atenție, s-a răsturnat,
ca și UDMR-ul de altfel, atenție, ca și PMP-ul de altfel. Aici procentele sunt mult mai
mari, bărbații în proporție de 4%, femeile în proporție de 6%. Da? Apropo de
egalitatea de gen. Vă rog, domnu Constantinescu. (Pe ecran a fost prezentat un
carton cu procentele acelorași partide în funcție de gen.
Pe durata emisiunii nu s-au menționat: 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.
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 13.05.2019
15.59-17:44 - Se întâmplă acum
Moderator: Tudor Barbu.
Invitați: Cătălin Rădulescu, deputat PSD, Emil Marius Pașcan, candidat
europarlamentare PMP.
Titluri afișate pe ecran:
- banda galbenă: SONDAJ DE ULTIMĂ ORĂ! PSD ȘI PNL, ”BARĂ LA BARĂ”
ÎN CURSA ELECTORALĂ!; INSCOP: PREZENȚĂ LA VOT – 39%, PE FORUM:
PSD – 26,4%, PNL – 26,1% ȘI ALIANȚA 2020 – 20,1%; ACUM: CIFRELE
COMPLETE, COMENTARII ȘI TELEFOANE ÎN DIRECT CU VOI, CEI DE ACASĂ!;
BOMBĂ! DRAGNEA ÎL ACUZĂ PE IOHANNIS CĂ ÎNCEARCĂ SĂ-I ”LUCREZE” PE
LIDERII PSD!; DRAGNEA: IOHANNIS FOLOSEȘTE INSTITUȚIILE DE FORȚĂ CA
SĂ ”MANIPULEZE” PREMIERII PSD; ACUM: DEZBATERE! CE FEL DE LIDERI
PUN PARTIDELE ÎN FAȚA ”INSTITUȚIILOR DE FORȚĂ”?; EUROPA NE PUNE IAR
SULA ÎN COASTE! CODURILE PENALE POT DECLANȘA ”NUCLEARA”; LEGILE
LUI DRAGNEA! RATE MAI MICI LA BĂNCI ȘI PROTEJAREA TERENURILOR
AGRICOLE; TENSIUNI URIAȘE ÎNTRE SUA ȘI IRAN! ISRAELUL ESTE ÎN STARE
DE ALERTĂ!; PREGĂTIRI DE RĂZBOI! UN MINISTRU ISRAELIAN PUNE LUMEA
ÎN GARDĂ!; DACĂ MODIFICATELE CODURI PENALE INTRĂ ÎN VIGOARE,
EUROPA NE VA ”PEDEPSI”! ;
- banda roșie: ACUM, EXCLUSIV! VEȘTI DIN LABORATORUL SECRET AL
PSD, RATE LA BĂNCI ȘI PĂMÂNTUL AGRICOL: MIZELE LUI DRAGNEA!;
DRAGNEA ȘI DĂNCILĂ - RĂZBOIUL CELOR DOUĂ ROZE DIN CELE 3 ALE PSDULUI! CINE ESTE AL 3-LEA TRANDAFIR ȘI CINE-L UDĂ!; BARĂ LA BARĂ – PSD
ȘI PNL LA EGALITATE! ALIANȚA 2020, PE PODIUM! MIZĂ URIAȘĂ
+ ”REFERENDUMUL IOHANNIS”!
Subiecte discutate: maneaua lui Guță în care promovează PSD, un sondaj de
opinie al Academiei Române (perioada 12.04-03.05.2019, executat de INSCOP, pe
un eșantion de 1050 de persoane); scrisoarea lui Timmermans prin care amenință
România dacă adoptă modificările codurilor penale; legile lui Dragnea (rate mai mici
la bănci și protejarea terenurilor agricole), PSD-iști sub acoperire.
În emisiune, a fost prezentat, pentru prima dată în această zi, un sondaj al
Academiei Române, având ca temă barometrul de opinie publică a României,
executat de INSCOP, în perioada 12.04-03.05.2019, pe un eșantion de 1050 de
persoane. Pe durata emisiunii nu s-au menționat: metodologia utilizată și marja
maximă de eroare.
Tudor Barbu: Oameni buni, nu știu cu ce să încep. Am un sondaj proaspăt. E
cald. E ieșit din cuptor acuma, din laborator. E ca toate sondajele, d-ăla interpretabil.
Adică poți să zici, bă, e vrăjeală, e prosteală. Mă întreba Marius Pașcan și pe bună
dreptate și chiar uite așa o să începem emisiunea. Bă, Tudore, ne mai pricepem și
noi așa un pic, adică și eu și Cătălin Rădulescu, mă, de ce face Academia
Română sondaje și le dă prin INSCOP sau ceva? Le dă publicității. N-am știut ce
să-i răspund. De ce face Academia Română sondaje? Că n-a...
Cătălin Rădulescu: Habar n-am de ce face Academia...
Tudor Barbu: Că de obicei fac partidele, fac instituțiile de presă. Acuma a făcut
Academia Română.
Cătălin Rădulescu: Sunt instituții de presă specializate care fac sondaje. Habar
n-am de ce...
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Tudor Barbu: Credeți în sondajul ăsta în care sunteți cu 0 virgulă un pic
înaintea liberalilor?
Cătălin Rădulescu: Nu. Nu, pentru că știm exact cum suntem. (...)
Tudor Barbu: E bine și cu Guță dar hai să vedem sondajul pe care Academia
Română... Asta pentru CNA. Am o dedicație și pentru CNA. Consiliul Național al
Audiovizualului mă obligă, frate, să spun niște tâmpenii mai mari ca mine, dar iată-le.
Trebuie să le spui că altfel te amendează. Datele acestui sondaj au fost culese în
perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, da? CNA-ul! Iar la sondaj au participat 1050 de
persoane cu vârsta între 18 și ... Nu, cu vârsta de 18 și peste 18 ani. E bine
CNA-ul? Adică nu ne mai amendează. Ok.
Pe ecranul din studio dar și pe două treimi din ecran, cu titlul IATĂ NUMERELE
CÂȘTIGĂTOARE LA ULTIMUL SONDAJ... POATE CHIAR AȘA O FI..., au fost
prezentate rezultatele sondajului cu mențiunea sursa: barometru Academia Română.
19.59-20:53 – Breaking news
Prezentator: Tudor Mușat.
Invitat: Gelu Duminică – sociolog.
(20:07) Texte afișate pe ecran:
- banda neagră: Breaking news: Sondajul Academiei Române
- banda galbenă PSD ȘI PNL, UMĂR LA UMĂR LA EUROPARLAMENTARE;
39% DINTRE ROMÂNI VOR MERGE LA VOT; SPRIJIN URIAȘ PENTRU
REFERNDUMUL LUI IOHANNIS
A fost difuzată știrea despre sondajul Academiei Române, având ca temă
barometrul de opinie publică a României. Pentru sondaj nu s-au precizat:
metodologia utilizată, marja maximă de eroare și nici cine l-a solicitat.
Subiectul a fost apoi dezbătut în studio cu sociologul Gelu Duminică fără a fi
prezentate toate elementele sondajului.
Tudor Mușat: PSD și PNL sunt umăr la umăr în alegerile europarlamentare.
Așa arată barometrul de opinie publică al României lansat astăzi. Ambele formațiuni
sunt cotate cu 26%. Potrivit sondajului peste 39% dintre români vor merge sigur la
vot pe 26 mai. Cât privește referendumul convocat pe justiție de președintele
Iohannis, aproape 60% dintre respondenți sunt de acord cu acest demers. Sondajul
a fost realizat de Academia Română.
Voce din off: Potrivit studiului, aproape 77% dintre repondenți sunt de părere că
lucrurile în România într-o direcție greșită. Procentul asemănător cu cel din ultimii 2
ani. Legat de Europa 54,7% sunt de părere că direcția este bună și 30,6% cred că
merg într-o direcție greșită. Printre îngrijorările românilor se numără nivelul corupției,
diferențele dintre cei bogați și cei săraci și situația mediului înconjurător. Astfel
39,2% dintre cei care au răspuns au spus că sigur vor merge la vot. Acest procent
ar însemna o creștere cu peste 7% față de prezența la vot din 2014. Același studiu
arată că cei care merg la vot ar vota în egală măsură cu cei de la PSD și PNL.
Social democrații sunt cotați cu 26,4% urmați la mică diferență de PNL cu 26,1%.
Liberalii sunt urmați de Alianța 2020 USR PLUS cu 20,1% , de Pro România, ALDE,
UDMR, PMP și UNPR. Legat de referendum, 59% dintre cei chestionați au fost de
acord cu faptul că președintele Klaus Iohannis a decis convocarea unui referendum
privind situația justiției, iar 23,8% nu au fost de acord. Studiul a fost realizat în
perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, iar la sondaj au participat 1050 de persoane
cu vârste de 18 și peste 18 ani. Reprezentanții Academiei Române au deschis
sondajul drept cel mai amplu tablou al societății românești pe toate dimensiunile:
politică, economică, socială, etnică, religioasă, politică externă și de securitate. (...)
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Pe tot ecranul, CU TITLUL CE CRED ROMÂNII, au fost prezentate rezultatele
sondajului având mențiunea sursa: Barometrul de Opinie Publică al României.
20.59-22:52 - Dosar de politician
Moderator: Silviu Mănăstire.
Invitați în a doua parte a emisiunii 21:59-22:52: Mihai Viorel Fifor, senator PSD,
Florin Roman, deputat PNL, Cornel Comșa, candidat europarlamentare PSDI, Dan
Bucura, jurnalist.
Texte afișate pe ecran pe perioada discutării pe tema sondajului:
- banda neagră: Breaking news: Lupta pentru putere în România
- banda galbenă PSD ȘI PNL, UMĂR LA UMĂR LA EUROPARLAMENTARE;
39% DINTRE ROMÂNI VOR MERGE LA VOT; SPRIJIN URIAȘ PENTRU
REFERNDUMUL LUI IOHANNIS; INSCOP: PREZENȚA LA VOT – 39%; INSCOP:
PSD – 26,4%; INSCOP: PNL – 26,1%; INSCOP: Alianța 20220 – 20,1%; INSCOP:
Pro România – 8,5%; INSCOP: ALDE – 8,2%; INSCOP: UDMR – 4%; INSCOP:
PMP – 3,5%; INSCOP: UNPR – 1%.
Subiecte în a doua parte a emisiunii: sondajul INSCOP, fondurile europene,
Radu Mazăre.
A fost prezentat sondajul Academiei Române, având ca temă preferințele
electoratului la europarlamentare, executat de INSCOP, pe perioada sfârșit de
aprilie, început de mai. Nu au fost precizate metodologia, dimensiunea
eșantionului și marja maximă de eroare.
Silviu Mănăstire: Haideți să vedem cifrele sondajului INSCOP, da? Prezentat
astăzi. O să discutăm și despre sondajul Academiei Române lucruri foarte
interesante, le vedeți acum pe ecran. La o prezență de 39%. Atenție, dragi
telespectatori. Această prezență, cu asta se joacă toți sociologii din România. La o
prezență de 39% INSCOP-ul susține că PSD ia 26,4, PNL - 26,1. În continuare,
Alianța 2020, da, s-o citez pe doamna Viorica Dăncilă, 20,1 procente, Pro România 8,5, ALDE – 8,2, UDMR în marja de eroare 4%. Cifre așa dar, comandate.
Comanditarul acestui sondaj este important din punctul meu de vedere, este
Academia Română.
Pe ecran au fost prezentate procentele aferente partidelor având menționate
SONDAJ INSCOP; perioada: sfârșit de aprilie, început de mai; Sondaj realizat la
comanda Academiei Române.
 14.05.2019
08:00- 08:50 - Breaking News
Titluri: Sondajul Academiei Române, Sprijin uriaș pentru referendumul lui
Iohannis, 39% dintre români vor merge la vot.
(23.48/14-8.asf) – Prezentatoare: PSD și PNL sunt umăr la umăr în alegerile
europarlamentare. Așa arată barometrul de opinie al României lansat ieri. Ambele
formațiuni sunt cotate cu 26%. Potrivit sondajului peste 39% dintre români vor merge
sigur la vot pe 26 mai. Cât privește referendumul convocat pe Justiție de
Președintele Klaus Iohannis, aproape 60% dintre repondenți sunt de acord cu acest
demers. Sondajul a fost realizat de Academia Română.
Voce din off: Potrivit studiului, aproape 77% dintre repondenți sunt de părere
că lucrurile în România merg într-o direcție greșită. Procentul este asemănător cu
cel din ultimii doi ani. Legat de Europa, 54,7% sunt de părere că direcția este bună
și 30,6% cred că merg într-o direcție greșită. Printre îngrijorările românilor se
numără nivelul corupției, diferențele dintre cei bogați și cei săraci și situația mediului
înconjurător. Astfel 39,2% dintre cei care au răspuns, au spus că sigur vor merge la
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vot. Acest procent ar însemna o creștere cu peste 7% față de prezența la vot din
2014. Același studiu arată că cei care merg la vot ar vota în egală măsură cu cei de
la PSD și PNL. Social democrații sunt cotați cu 26.4% , urmați la mica diferență de
PNL cu 26,1%. Liberalii sunt urmați de Alianța 2020 USR PLUS cu 20,1% ,
ProRomânia, ALDE, UDMR, PMP și UNPR. Legat de referendum, 59% dintre cei
chestionați au fost de acord cu faptul că Președintele Klaus Iohannis a decis
convocarea unui referendum privind situația Justiției iar 23,8% nu au fost de acord.
Studiul a fost realizat în perioada 12 aprilie- 3 mai 2019, iar la sondaj au
participat 1050 de persoane cu vârste de 18 și peste 18 ani. Reprezentanții
Academiei Române au descris sondajul drept cel mai amplu tablou al societății
românești pe toate dimensiunile: politică, economică, social, etnică, religioasă,
politică externă și de securitate.
Pe ecran au fost prezentate cartoane cu procentele obținute de partide în
urma sondajului.
Nu s-a menționat marja maximă de eroare, cine a solicitat și cine a plătit
efectuarea sondajului.
15.05.2019
08:00-08:52 – Breaking news
(08:23) Texte afișate pe ecran:
- banda roșie: Nu știe stânga ce face dreapta
- banda galbenă CONDUCEREA ACADEMIEI SE DEZICE DE PROPRIUL
SONDAJ; BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE, CONTESTAT DE ȘEFUL
ACADEMIEI.
A fost difuzată știrea prin care Academia Română anunță că se dezice de
barometrul de opinie publică lansat în urmă cu o zi. Despre sondaj s-a menționat: că
a fost solicitat de Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale ”Ion
I.C.Brătianu” (din cadrul Academiei), a fost executat de INSCOP, pe perioada
12.04-03.05.2019, pe un eșantion de 1050 de persoane.
Nu s-au menționat: marja maximă de eroare și metodologia utilizată.
Prezentatoare: Alegerile europarlamentare au stârnit un scandal în Academia
Română. Conducerea instituției se dezice de barometrul de opinie publică lansat în
urmă cu o zi. Potrivit prezidiului Academiei Române, studiul a fost făcut la comanda
unui institut autonom din cadrul Academiei.
Voce din off: Un sondaj INSCOP făcut la cererea Academiei Române a produs
controverse. Conducerea instituției spune că nu a știut nimic despre acest studiu.
Acesta ar fi fost făcut la cererea unui institut autonom. (Și titrat cu titlul REACȚIA
ACADEMIEI ROMÂNE și mențiunea sursa: neinteligibilă) ”Conducerea Academiei
Române a luat la cunoștință cu surprindere de faptul că un institut al Academiei
Române, este vorba despre Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale
<<Ion I.C. Brătianu>>, a dat publicității un sondaj de opinie privitor la aspecte
actuale ale vieții politice românești. Un asemenea sondaj cu tentă electorală, apărut
în plină campanie electorală, nu a fost niciodată comandat de Academia Română.
Reamintim că instituția noastră nu se implică în chestiuni de natură politică.” Se
arată într-un comunicat de presă. (...) Studiul a fost realizat în perioada 12 aprilie – 3
mai 2019. Iar la sondaje au participat 1050 de persoane.
Având menționat sursa: Barometrul de opinie Publică al României, au fost
titrate procentele:
* cu titlul CE CRED ROMÂNII:
79,4% - susțin că România merge într-o direcție greșită

Europa: - 54,7% sunt de părere că direcția este bună
- 30,6% cred că se merge într-o direcție greșită
* cu titlul ALEGERILE DIN 26 MAI:
39,2% - susțin că vor merge sigur la vot
* cu titlul CU CINE VOTEAZĂ ROMÂNII LA EUROPARLAMENTARE:
PSD – 26,4%
PNL – 26,1%
Alianța 2020 USR PLUS – 20,1%
Pro România – 8,5%
ALDE – 8,2%
UDMR – 4%
PMP – 3,5%
UNPR – 1%
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08:59-09:53 – Breaking news
La ora 09:30, a fost prezentată aceeași știre ca la ora 08:23
 17.05.2019
12:00-12:53 – Breaking news
C9-1 (22.39-24.37/17-12) Prezentatoare: Irina Petraru.
Reporter: Tiberiu Szasz
Texte afișate pe ecran:
- banda roșie: Politicienii nu inspiră încredere
- banda albă ROMÂNII CRED CĂ ȚARA MERGE ÎN DIRECȚIE GREȘITĂ
A fost prezentat un sondaj executat de INSCOP privind încrederea românilor în
instituțiile statului, pe perioada 12.04-03.05.2019, pe un eșantion de 1050 de
persoane, și marja maximă de eroare +/- 3%, pe baza unui chestionar. Nu a fost
precizat cine l-a solicitat.
Irina Petraru: În prag de alegeri politicienii nu reușesc să convingă de loc
românii că pot fi de încredere. Guvernul și Parlamentul sunt pe ultimele locuri în
clasamentul instituțiilor în care oamenii își pun încrederea. Mai mult de atât,
majoritatea consideră că țara este condusă într-o direcție greșită. Colegul meu,
Tiberiu Szasz a studiat datele unui sondaj INSCOP și vine cu mai multe informații.
Te ascultăm, Tibi.
Tiberiu Szasz: Bun găsit. Trei sferturi dintre români sunt pesimiști și cred
că ne îndreptăm într-o direcție greșită, potrivit unui sondaj INSCOP. Nu merge
bine economia, nu stăm bine cu sistemul de sănătate și nici învățământul nu
excelează. Peste jumătate dintre respondenți sunt de părere că Europa se îndreaptă
într-o direcție bună, în timp ce puțin peste 30% apreciază că Europa merge în
direcție greșită. În topul îngrijorărilor legate de situația țării noastre se numără nivelul
corupției. Majoritatea dintre repondenți se declară mult sau foarte mult îngrijorați de
acest aspect. Diferențele dintre oamenii bogați și oamenii săraci, degradarea
mediului înconjurător starea economiei naționale sau posibilitatea unui conflict armat
în zonă se situează printre problemele care îi îngrijorează pe români. Când vine
vorba de încredere, armata este instituția internă în care românii au cel mai ridicat
nivel de încredere, declarând că au încredere mare și foarte mare în această
instituție. Urmează Biserica, Academia Română, instituție măsurată pentru prima
oară, și Poliția. Pe ultimele poziții se află partidele politice, Guvernul și Parlamentul.
Față de alți ani, românii aproape și-au pierdut încrederea în aceste instituții. Datele
sondajului de opinie INSCOP au fost culese la nivel național în perioada 12
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aprilie – 3 mai 2019, pe un eșantion de 1050 de persoane cu vârsta de peste 18
ani, eroarea maximă fiind de 3, + / - 3 %. Sondajul a fost realizat pe baza unui
chestionar.
Cu mențiunea sursa: INSCOP, pe ecranul din studio au fost afișate rezultatele
la întrebările:
- În ce direcție se îndreaptă România;
- Topul îngrijorărilor la români;
- În cine au încredere românii.
În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că în cadrul emisiunii „Talk B1” din 12.05.2019, a fost prezentat și comentat un
sondaj de opinie realizat de CURS, fără a se menționa 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.
De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că pe parcursul mai
multor emisiuni difuzate în zilele de 14, 15 și 17 mai 2019 a fost prezentat sondajul
Academiei Române, având ca temă preferințele electoratului la europarlamentare,
executat de INSCOP, pe perioada sfârșit de aprilie, început de mai. În cadrul
emisiunilor nu au fost precizate metodologia, dimensiunea eșantionului și marja
maximă de eroare.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunilor analizate,
au fost difuzate difuzate două sondaje de opinie, fără a fi prezentate data sau
intervalul de timp în care a fost efectat primul sondaj, metodologia utilizată,
dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare, cine a solicitat și cine a plătit
efectuarea sondajului, repectiv metodologia, dimensiunea eșantionului în cazul celui
de-al doilea sondaj precum și marja maximă de eroare, fapt ce contravine
prevederilor art 16 alin. (1) din Decizia nr.308/2019, conform cărora sondajele de
opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute
de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.
Conform art. 37 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, în perioada electorală, în
cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite
de următoarele informaţii: data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul
şi metodologia utilizată, dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare, cine a
solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.
Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 21 din
Decizia nr. 308 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017 pentru postul B1 TV) se
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea art. 16 alin. (1) din Decizia
nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.
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:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul
B1 TV, deoarece, în cadrul emisiunilor difuzate în perioada 12-17 mai 2019 au fost
difuzate două sondaje de opinie, fără a fi prezentate data sau intervalul de timp în
care au fost efectuate, metodologia utilizată, dimensiunea eșantionului și marja
maximă de eroare, cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului, fapt ce
contravine prevederilor art 16 alin. (1) din Decizia nr.308/2019, conform cărora
sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea
condiţiilor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările
ulterioare.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
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