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Decizia nr. 614 din 22.11.2022 

privind sancționarea cu somație a S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.  
cu sediul în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1  

C.U.I. 27759259  
Fax: 021/599.66.03;     e-mail: mihaela@b1tv.ro 

 
- pentru postul de televiziune B1 TV  

Bucureşti, sector 1,  
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, mezanin (studio principal) şi parter (studio secundar) 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. cu 
somație, după ce în ședința publică din 17 noiembrie 2022 a vizionat selecții înregistrate 
și a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 
10322/10.10.2022 privire la emisiunea Bună, România!, ediția din 28 septembrie 2022, 
difuzată de postul B1 TV. 

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.7/15.06.2000, eliberată la 13.05.2021 şi decizia de 
autorizare nr. 468.1-1/26.01.2021, eliberată la 13.05.2021).  

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a 
vizionării unor secvenţe înregistrate din conţinutul emisiunii menţionate, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 64  alin. 1 lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: În virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele 
principii: 

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, postul de televiziune B1 TV a transmis în data de 28.09.2022, în intervalul 
orar 17.59-19.53 emisiunea Bună, România!, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan 
Zamfir. 

În timpul acestei ediții au avut loc dezbateri despre domnul Alfred Simonis, după cum 
urmează: 

Redăm din raportul de monitorizare aspectele analizate de membrii Consiliului:  
Titluri: SIMONIS CREDE CĂ 4000 DE LEI NU REPREZINTĂ NIMIC/ BOGĂTAȘUL 

PESEDIST ÎI UMILEȘTE PE CEI CU SALARII MICI/ SOCIAL DEMOCRATUL CARE 
NU ȘTIE VALOAREA BANULUI  

Unul dintre subiectele prezentate s-a referit la propunerea PSD de mărire a salariilor 
primarilor și viceprimarilor. În acest context a avut loc o discuție între prezentatorii 
emisiunii și liderul Grupului PSD-Camera Deputaților, Alfred Simonis, contactat telefonic: 
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S1 (36.43-19.mp4) Răzvan Zamfir: Dar haideți să-l sunăm în direct pe domnul Alfred 
Simonis să ne spună exact în ce comună nu are candidat pentru că sunt salariile foarte mici în 
administrația publică locală. (...) 

Radu Buzăianu: Bună seara, domnu Simonis! Ați aterizat?  
Alfred Simonis: Am aterizat, că nu puteam vorbi în aer, să știți.  
Radu Buzăianu: Bun.  
(...) Răzvan Zamfir: Aș vrea să știm în ce localități aveți probleme în a identifica posibili 

candidați pentru primării. Că ne-ați spus că nu prea vine lumea să candideze, că sunt salariile 
mici. Unde n-ați găsit candidați? 

Alfred Simonis: Asta ați înțeles dumneavoastră din ce am zis eu acolo? 
Răzvan Zamfir: Da, așa am înțeles. 
Alfred Simonis: Nu asta... 
Răzvan Zamfir: Dar ce ați vrut să spuneți? 
Alfred Simonis: Am spus că dacă am vrea candidați performanți și oameni capabili care au 

reușit în privat, să vină să candideze pentru funcția de primar, plătindu-i cu trei mii de lei, nu am 
avea această performanță. 

(...) Alfred Simonis: Eu am spus așa: că dacă vrem performanță în administrația locală, dacă 
vrem oameni care să atragă fonduri europene, dacă vrem oameni care să fie dedicați localităților 
și comunităților lor, dacă vrem oameni dedicați comunelor lor, trebuie să existe o remunerație 
decentă.  

Răzvan Zamfir: Păi și până acum n-a fost așa? 
 
S2 (39.18-19.mp4) Alfred Simonis: Eu n-am spus că primarii au salarii mici. Dar toată 

tevatura din Parlamentul României de două zile și vă spun, promovată în continuare... 
(...) Alfred Simonis: Da, domnule, USR și PNL, un miliard de euro topit...  
(...) Alfred Simonis: Din 2008… nu primarii, domnule. Angajații din administrația publică 

locală, 300 de mii de oameni, … 
Răzvan Zamfir: A, așa… 
Alfred Simonis: …primarii, trei mii. Trei sute de mii de oameni au salariile corelate strict 

legate de salariul viceprimarului. 
Răzvan Zamfir: Adică sunteți practic obligați să le mai dați niște bani primarilor, că altfel nu 

puteți să le creșteți celor din administrație. 
 
S3 (40:46-19.mp4) Alfred Simonis: Dacă vreți bășcălie, pot să fac și eu bășcălie. 
Răzvan Zamfir: Păi nu e nicio bășcălie. Nu ăsta e adevărul?  
Alfred Simonis: Credeți-mă că nu putem să facem, v-am ascultat… 
Răzvan Zamfir: Mare bășcălie nu putem să faceți domnu, că bășcălie mi s-au părut 

declarațiile dumneavoastră de avere când vă vindeați apartamentele și mașini și nu 
spuneați cui. Cui ați vândut Porsche-ul?  

Alfred Simonis: (?) motivul pentru care nu vreau să intru, refuz să intru, dar acum m-ați prins 
și m-ați făcut să vă promit, (?) 

Răzvan Zamfir: Ia stați un pic, ce e asta, refuz să intru? Dar dumneavoastră sunteți 
demnitar într-un stat privat? Ia stați, domnu Fredy Simonis, mai ușurel! Că nu sunteți un 
om curat ca lacrima. 

Alfred Simonis: (?) la piață să faceți, nu cu mine, îmi pare foarte rău. 
Răzvan Zamfir: Păi dar pe dumneavoastră v-am prins cu infracțiuni. 
Alfred Simonis: (?) m-ați sunat să faceți bășcălie (?) Vă promit că vă închid telefonul, 

dacă m-ați sunat să faceți bășcălie, (?) 
Răzvan Zamfir: Domnule, dar când publici, cui ai vândut Porsche-ul, domnule 

Simonis? Cui vinzi Prosche-ul, domnu Fredy Simonis, cui vinzi apartamentele, domnule 
Fredy Simonis și nu spui?  

Alfred Simonis: Eu nu vând niciun apartament, domnule.  
Răzvan Zamfir: Dar în declarația dumitale de avere, de ce nu treci persoana către, care 

a cumpărat-o?    
Alfred Simonis: Dacă ai avea capacitatea să citești declarația, ai vedea că dacă.. 
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Răzvan Zamfir: Am declarațiile în față, hai să ne uităm! Către cine s-a înstrăinat 
Porsche-ul, către cine s-au înstrăinat apartamentele? Că nu-i trecut în declarația de avere, 
așa cum mă obligă legea. Domu Fredy Simonis, vă rog! 

Alfred Simonis: Domnu…domnilor,…  
Răzvan Zamfir: Către cine ați înstrăinat apartamente și mașini în valoare de sute de mii 

de euro? 
Alfred Simonis: Mă lăsați să răspund, sau nu mă lăsați? 
Răzvan Zamfir: Vă rog, spuneți! 
Alfred Simonis: În primul rând Porsche ăla la care faceți referire, în 2011, a fost vreo 18 

000 de euro.  
Răzvan Zamfir: Așa. 
Alfred Simonis: Care a fost al soției mele, înainte ca dânsa să fie… 
Răzvan Zamfir: Către cine ați vândut? 
Alfred Simonis: Stați domnule să vă spun!  
Răzvan Zamfir: Păi nu, n-am întrebat cât a costat, că văd care e valoarea.  
Alfred Simonis: Păi lăsați-mă să vă răspund. Păi ați spus 3000 de euro. Vreți să mințim 

sau să spunem adevărul? 
Răzvan Zamfir: Păi spuneți! 
Alfred Simonis: Vă spun adevărul. 18 000 de euro, mașina soției înainte să fie soția 

mea.  
Răzvan Zamfir: Așa. 
Alfred Simonis: Păi ce să fac, s-o arunc la gunoi, mașina, ce să fac cu ea? Doi: am 

vândut mașina aia unui domn. Cei de la site-ul Camerei sau probabil de la ANI i-au blurat 
numele. Nu știu de ce. 

Răzvan Zamfir: Păi e ilegal. Trebuie să spuneți cui ați vândut-o!  
Alfred Simonis: Domnule dar vă spun. Răzvan Popescu se numește, care e problema? 
Răzvan Zamfir: Păi dar de ce nu treceți în declarația de avere? 
Alfred Simonis: (?) 
Răzvan Zamfir: Vreți să ne uităm pe un material publicat de jurnaliștii de la 

”Newsweek”? Pe care… 
Alfred Simonis: Dacă a fost blurat de alții (?) 
Răzvan Zamfir: Hai domnule, numai la dumneavoastră se blurează!  
 
S4 (42.28-19.mp4) Răzvan Zamfir: Haideți să prezentăm telespectatorilor și materialul celor 

de la ”Newsweek”, că de asta, nu înțeleg de unde domnul Alfred Simonis atâta aroganță în relația 
cu presa.  

Alfred Simonis: (?) ca să mă atacați constant pe mine(?) 
Răzvan Zamfir: Domnule, vă atacăm pentru că sunteți un om care ridică semne de 

întrebare. 
Alfred Simonis: Pentru că dumneavoastră sunteți plătiți ca să spuneți despre mine 

săptămânal ceva. (?) 
Răzvan Zamfir: Ce suntem, domnule Fredy Simonis? 
(...) Alfred Simonis: … domnule, creditele mele sunt mai mari decât banii mei.  
(...) Alfred Simonis:  Decât valoarea imobilelor mele. 
Răzvan Zamfir: Așa, și ce să… 
Alfred Simonis: N-ați spus că am luat cu credit casa pe care am luat-o. 
Răzvan Zamfir: Ia dați articolul de la ”Newsweek” să se vadă pe ecran în timp ce vorbim! 

Domnu Simonis, vreți să facem chetă? Aveți probleme financiare, așa vă plângeți? 
Alfred Simonis: (?) Nu. Nu sunt milionarul care ați spus dumneavoastră, nu m-am plâns 

niciodată.  
Răzvan Zamfir: Ia uite ce publică jurnaliștii de la ”Newsweek” despre dumneavoastră! 
Pe ecran este prezentat titlul unui articol ”Ce mai ascunde șeful deputaților PSD, Simonis: 

două apartamente, două mașini. A primit 140 000 € cash” și o poză cu Alfred Simonis și soția sa. 
Deasupra pozei se poate citi: ”DE ALEXANDRU POP/Actualizat:29.12.2020-17:34”.   

Alfred Simonis: (?) ați făcut o mizerie! Ați pus poze cu soția mea, dinainte s-o cunosc, 
domnule, la televizor și ați (?) 
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Răzvan Zamfir: Ce legătură are una cu alta, domnule? 
Alfred Simonis: Păi are domnule, că asta e o mizerie!  
Răzvan Zamfir: Ce mizerie? Dar nu țipați domnule la noi, că vă inflamați cam mult 

pentru un om care primește 140 de mii de euro cash.  
Alfred Simonis: Ați făcut (?) 
Răzvan Zamfir: Prin botezuri, nunți și cumetrii. 140 de mii de euro cash! 
Alfred Simonis: Trebuia să nu-i las pe oameni să nu vină la botez! 
Răzvan Zamfir: Domnule, numai la politicieni, domnule, se strâng sume de mii de euro 

la botez!  
(...) Răzvan Zamfir: Credeți că păcăliți pe cineva, domnu Simonis?  
Alfred Simonis: (?) este o nouă minciună a dumneavoastră (?) 
Răzvan Zamfir: Care minciună? Prezentați domnule documentul, nu mă prezentați pe 

mine! (...)  
Alfred Simonis: (?) Nu se vede 140 de mii de la ultimul eveniment. 
Răzvan Zamfir: ? 
Alfred Simonis: Domnule, să prezentați poze cu soția mea dinainte s-o cunosc, … 
Radu Buzăianu: Domnule ce relevanță are, are o poză… 
Răzvan Zamfir: Ce poze am prezentat, domnule… 
Alfred Simonis: Toată mizeria ați făcut-o dumneavoastră, ăștia doi, care sunteți la 

emisiunea asta. 
Răzvan Zamfir: Care poze, domnule? 
Alfred Simonis: Ați pus domnule, poze cu soția mea de acum zece ani, când n-o 

cunoșteam, în vacanțe!(?) 
Radu Buzăianu: Păi și ce relevanță… 
Răzvan Zamfir: Care e relevanța?  
Alfred Simonis: Păi are domnule, că asta e o mizerie! (?)  
Răzvan Zamfir: Ce mizerie, domnule? Păi ce, am pus poze dezbrăcată? Am pus poze 

din spațiul public, pe care și le-a pus pe NET.  
Alfred Simonis: Ați pus poze și ați spus că uite unde merge Simonis în vacanțe, și erau 

poze cu ea dinainte s-o cunosc! Pricepeți românește? 
(...) Alfred Simonis: (?) după mizerii la adresa mea (?) 
Răzvan Zamfir: Nu domnule, nu e niciun fel de mizerie. Mizerie e să vinzi apartamente, 

trei la număr și să nu spui către cine. 
Alfred Simonis: Domnule, am furat apartamente? L-a avut soția mea, care l-a vândut. 
Radu Buzăianu: Ha, ha! 
Răzvan Zamfir: Domnule, nu știu dacă astea sunt chiar cadouri și donații în valoare de 

140 de mii de euro sau e șpagă mascată. Nu știu, de unde să știu? 
Alfred Simonis: Dumneavoastră sunteți obligat să luați șpagă ca să faceți emisiuni 

împotriva mea și credeți că… 
Răzvan Zamfir: Ce facem? Ce facem, domnu Fredy? 
Alfred Simonis: Păi dar de ce mă faceți pe mine șpăgar domnule, cum îți permiți asta? 
Răzvan Zamfir: Păi dar nu am spus, am spus că nu știu.  
Alfred Simonis: Păi probabil (?) 
Răzvan Zamfir: Acum vreți s-o luăm… Hai să vorbim deschis. Sunteți o prezență 

absolut inexplicabilă. Cum, Doamne iartă-mă, ajunge un om ca dumneavoastră atât de 
departe în politică? Studii n-aveți, mari afaceri n-ați condus. Da, păreți dubios. Vă 
deranjează? 

Alfred Simonis: (?) 
Răzvan Zamfir: Ce sunt eu? 
Alfred Simonis: Poate aveți impresia că sunt ca voi și eu! (?) 
Răzvan Zamfir: Ce? Mai ziceți o dată că n-am… 
Alfred Simonis: Păi dacă aveți bănuieli că iau șpagă, poate o faceți dumneavoastră. (?) 
(...) Răzvan Zamfir: Sunteți chiar obraznic, domnule Simonis, sunteți obraznic!  
Alfred Simonis: (?) 
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Radu Buzăianu: …n-aveam tonul ăsta cu dumneavoastră. Șpăgari sunt cei care 
vorbesc cu un om mediocru ca dumneavoastră, într-o stare de relaxare. Sunteți o 
persoană mediocră din spațiul public cu care, ăsta e tonul cu care trebuie să vorbim. 

Alfred Simonis: Mediocrii sunteți voi și emisiunea voastră (?). 
Răzvan Zamfir: Domnule Simonis, de ce sunteți dumneavoastră mare om politic? De 

ce sunteți dumneavoastră mare om politic? De ce sunteți? Dați-mi, domnule, un exemplu, 
ce ați făcut dumneavoastră la viața dumneavoastră? 

Alfred Simonis: (?) dar n-aveați 20 de emisiuni despre mine… 
(...) Răzvan Zamfir: Ce mari realizări aveți dumneavoastră de sunteți lider de grup? 
Alfred Simonis:  Dumneavoastră puteți să considerați ce vreți dumneavoastră. (?) 
Răzvan Zamfir: Spuneți domnule, sunteți mare om de afaceri? 
Alfred Simonis: Dar nu mă justific în fața dumneavoastră… 
Răzvan Zamfir: Ba vă justificați, că sunteți demnitar în statul român. 
Alfred Simonis: (?) activitatea mea politică(?) 
Răzvan Zamfir: Domnule, aveți o facultate de mâna a treia din ultima grupă valorică, … 
Alfred Simonis: Mai bună decât a dumneavoastră, deloc. Îmi pare rău. 
Radu Buzăianu: Poftim?  
(Domnul Simonis a întrerupt convorbirea, se aude un ton de ocupat.) 
Răzvan Zamfir: Sărmanul Fredy Simonis!  Sărmanul Fredy Simonis!  
 
S5 (46.52-19.mp4) Radu Buzăianu: Mă, vă dați seama că el a găsit această replică să o 

furnizeze… 
Răzvan Zamfir: Ia să prezentăm, vă rog frumos… 
Radu Buzăianu: … știindu-și studiile… 
Răzvan Zamfir: …prezentați, vă rog frumos, declarația, nu declarația, tot articolul, că vreau 

să, în ultimele minute, să cităm dintr-un articol publicat de jurnaliștii de la News. Astfel a vândut 
două apartamente și două mașini, un Audi și un Porsche. ”Niciunul din cumpărătorii bunurilor nu 
a fost menționat în declarația de avere deși legea cere expres pomenirea numelor în rubrici 
specifice în declarația de avere. În astfel de situații suspiciunea este că persoana care a 
cumpărat este doar un interpus al vânzătorului care, astfel, rămâne de fapt cu bunurile. Cum 
numele cumpărătorilor lipsește, o verificare este imposibil de făcut. Din donații și cadouri s-au 
mai strâns aproape 140 de mii de euro, dar de nuntă, dar de botez, o donație de la tata-socru. 
După cum se poate vedea, tatăl soției lui Simonis este confidențial, sub aspectul numelui. Tot 
confidențială este și suma încasată de deputatul PSD pentru diverse cheltuieli decontate de 
Camera Deputaților.” Domnule, un om care trăiește din banii statului, are funcție publică în 
stat, își permite să vorbească așa, crezând că e în regulă, domnule! În mintea lui e în 
regulă, domnule! Domnule, noi puteam să fim, cum să spun eu, la nivel de grădiniță, 
domnu Buzăianu! Noi puteam să fim analfabeți, funcționali sau nefuncționali. Noi putem fi 
absolut orice, Fredy Simonis, că noi nu suntem demnitari ai statului român! Noi suntem 
niște realizatori TV la o televiziune privată. La o televiziune privată. Nu suntem aici la 
principiul, citez din Caragiale. ”ba pe-a mă-tii!”. Nu suntem aici pe acest principiu. Tu, 
demnitar, răspunzi unor întrebări. Te enervează că am arătat poze cu nevastă-ta dinainte 
de a te fi căsătorit! E o mizerie! Nu a intrat nimeni în intimitatea cuiva.  

(...) Radu Buzăianu: Dar preocuparea reflectă un om mediocru. Un om care a intrat 
nervos că s-a întâmplat această mizerie, că au fost prezentate imagini cu soția sa înainte 
de a, a fost ilustrată nunta cu… nu știu la ce se referea. Probabil că în publicațiile pe care 
le-am difuzat noi erau astfel de imagini. Preocuparea sa reflectă un om mediocru. El este 
reflectat ca un mediocru și din studiile pe care le are. Studiile pe care le are, nu justifică în 
prezent starea în care se află.   

Răzvan Zamfir: Noi am avut o întrebare pertinentă. 
Radu Buzăianu: E șef de grup la Camera Deputaților al celui mare partid din România.  
Răzvan Zamfir: Noi am avut o întrebare pertinentă iar dacă tonul a fost mai degrabă 

exaltat, a fost pentru că ne-am întâlnit cu un șmecheraș care zbiera la noi spunându-ne că 
l-am păcălit să intre în direct. Păi da, e nevoie să te păcălim ca să intri în direct, că n-ai 
decența să comunici transparent cu presa. Da? Mă rog, a mai spus niște ordinării pe 
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acolo, pentru care l-am putea da în judecată. Sunteți plătiți să vorbiți despre… Păi da, să 
demonstreze Fredy Simonis!  

Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: Să demonstreze Fredy Simonis! Să demonstreze Fredy Simonis care ia 140 

de mii de euro, dar de botez. 
 
S6 (49.56-19.mp4)(...) Răzvan Zamfir: Întrebarea e una legitimă: ce dracului te 

recomandă pe tine? Pe zona de studii nu ești vreun personaj. Ne spui: dar nici voi nu 
sunteți! Calmează-te! Indiferent ce… oricum nu suportă comparație, vă dați seama, nu 
justificăm acum. Dar și dacă eram muncitori necalificați, noi nu suntem demnitari ai 
statului român ca să oferim explicații. Dar mă rog, dincolo de asta, că n-o să stăm să ne 
încordăm academic în fața unuia ca Fredy Simonis. Domnule, l-am întrebat ca om de 
afaceri, e performant? Nu. Am prezentat și firmele lui fără succes. Om de afaceri, nu. Mare 
erudit, nu. Declarații de avere controversate, dă vina pe funcționarii de la Cameră. (...) 
Atitudinea asta de șmecher… L-a făcut unul valutist pe holurile Parlamentului, și tind să 
mă gândesc că a exagerat în favoarea domnului Fredy Simonis. Pentru că valutiștii, deși 
activitatea era una mai degrabă dincolo de limitele legii… 

Radu Buzăianu: Aveau niște priceperi, da. 
Răzvan Zamfir: … aveau anumite abilități. 
(...) Răzvan Zamfir: Domnu Fredy Simonis, care s-a cocoțat până în fruntea grupului 

parlamentar al celui mai mare partid din România, e nemulțumit că jurnaliștii vorbesc 
despre domnia sa. El fiind un personaj straniu. De ce? V-am spus puțin mai devreme. Pe 
baza studiilor, pe baza averii, pe baza vânzărilor, prea puțin transparente, pe baza tuturor 
acestor aspecte. E deranjat că vorbim despre el! E supărat că vorbim! El vrea beneficiile 
vieții de politician, dar să aibă și intimitatea pe care și-o dorește. El vrea să fie doar 
demnitar… (...) 

 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând secvenţe din înregistrarea emisiunii 
Bună, România!, ediția din 28 septembrie 2022, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, Consiliul a constatat că, modalitatea în care au fost formulate acuzațiile la 
adresa invitatului Alfred Simonis în cadrul dialogului dintre acesta și cei doi realizatori, 
precum cele referitoare la pretinsele informații nereale inserate în declarația sa de avere, 
potrivit cărora acesta ar fi declarat că a primit 140.000 de euro cash, la botez, sumă pe 
care cei doi prezentatori au considerat-o ca fiind ”șpagă mascată”, că a vândut o mașină 
marca Porche și trei apartamente și nu a specificat către cine (Răzvan Zamfir: Către cine 
ați înstrăinat apartamente și mașini în valoare de sute de mii de euro?”, ” Domnule, 
nu știu dacă astea sunt chiar cadouri și donații în valoare de 140 de mii de euro 
sau e șpagă mascată.” nu a constituit o informare corectă a publicului, întrucât, 
emisiunea nu a venit să lămurească informația de la care a debutat subiectul de interes 
public abordat cu privire la propunerea PSD de mărire a salariilor primarilor și 
viceprimarilor. 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că explicațiile invitatului cu privire 
la declarația sa de avere au fost contrazise în mod vehement de către prezentatori, sub 
acuzația că acesta ignoră gravitatea ilegalității pe care ar fi comis-o (la un moment dat 
prezentatorii l-au catalogat ca fiind ”infractor”, ”spăgar”, ”valutist”), fapt ce denotă că 
informarea publicului a fost una tendențioasă și părtinitoare, lipsită de imparțialitate, prin 
inducerea ideei că acesta a săvârșit o infracțiune/ilegalitate prin declararea unor 
informații nereale înscrise în declarația sa de avere. 

Având în vedere că subiectul abordat, era unul de interes public, și anume, cel cu 
privire la propunerea PSD de mărire a salariilor primarilor și viceprimarilor, context în care 
a și fost contactat invitatul Alfred Simonis, membrii Consiliului consideră că informarea 



7 

7 

telespectatorilor trebuia să răspundă condițiilor de corectitudine și imparțialitate stabilite 
de reglementările legale invocate, cu privire la tema discutată. 

Membrii Consiliului consideră că, prin atitudinea realizatorilor emisiunii manifestată 
față de invitatul Alfred Simonis, nu numai că nu s-a păstrat o aparență de imparțialitate, 
specifică presei, dar nici măcar o minimă decență și respect față de invitat, având în 
vedere că radiodifuzorul l-a contactat telefonic tocmai în scopul de a obține informații de 
interes public cu privire la propunerea Partidului Social Democrat, de mărire a salariilor 
primarilor și viceprimarilor. 

Consiliul apreciază că, prezentatorii aveau obligația să adopte o atitudine corectă, 
chiar dacă subiectivă, permițându-i invitatului emisiunii să răspundă întrebărilor 
formulate, indiferent dacă erau sau nu mulțumiți de răspunsurile primite, având în vedere 
că prezentatorii unei emisiuni nu au calitatea de a constata dacă un funcționar public/ 
demnitar a depus o declarație de avere care nu corespunde adevărului, aceasta 
constuind o infracțiune de fals în declarații care se pedepsește potrivit Codului penal. În 
acest sens, acuzațiile, jignirile, ironiile, întreruperile dese, tonul ridicat și agresiv la adresa 
invitatului, nu pot justifica libertatea de exprimare care este interpretată mult mai larg în 
contextul în care persoana intervievată este un om politic, aflat într-o funcție de demnitate 
publică.  

Or, potrivit normei legale reținute, obligația de informare cu privire la un subiect, fapt 
sau eveniment trebuie să fie corectă și prezentată în mod imparțial.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că libertatea de exprimare, ca 
principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor 
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi 
membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea 
Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai 
substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi 
regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei 
poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor 
subiecte de drept.  

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună 
unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul 
fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, bazate pe 
adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate 
în prezentare, descriere şi narare.  

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 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 26.7/15.06.2000, eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare nr. 
468.1-1/26.01.2021, eliberată la 13.05.2021, pentru postul de televiziune B1 TV se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 
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art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
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 B1 TV, 

deoarece, în cadrul emisiunii Bună, România! din 28 septembrie 2022, nu a fost asigurată 
o informare corectă și imparțială cu privire la subiectul abordat ce viza propunerea de 
mărire a salariilor primarilor și viceprimarilor, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor 
art. 64 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 
 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 


