
 
Decizia nr. 693 din 15.12.2020 

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; e-mail mihaela@b1tv.ro 

 
 

- pentru postul de televiziune B1 TV 
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la 
respectarea reglementărilor privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerea 
membrilor Parlamentului României în cadrul emisiunilor difuzate de posturile de televiziune 
în perioada 20-26  noiembrie 2020.  

 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 07.05.2020 şi decizia de 
autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002 eliberată la 07.05.2020). 

 În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din  
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 8 alin. (4) și 9 lit. a) din Decizia CNA nr. 603/2020 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

Conform prevederilor invocate:  
Art. 8 (4) Radiodifuzorii sunt obligaţi 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 şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe 
ecran la momentul intervenţiei acestora. 

Art. 9 Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele 
obligaţii: a) să fie imparţiali; 

Redăm, spre exemplificare, fragmente din rapoartele de monitorizare analizate de 
Consiliu referitor la modul de desfășurare și conținutul emisiunilor difuzate de postul B1 TV  
în perioada 20-26 noiembrie 2020: 

“(...) Au fost monitorizate emisiunile difuzate de postul de televiziune B1TV în data de 
23.11.2020, în intervalul orar 18.00-24.00, în raport cu dispozițiile Deciziei nr. 603 din 21 
octombrie 2020, Legii Audiovizualului nr.504/2002 și Deciziei nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conținutului audiovizual. 
 

23.11.2020 – Dosar de politician – interval orar 21:59-23:45 
 



 

  

2  Postul de televiziune B1 TV a difuzat în direct, în data de 23.11.2020, în intervalul orar 
21:59-23:45, emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire. Emisiunea a fost 
marcată ca Dezbatere electorală. 

Invitați: 
- Raluca Turcan –candidat PNL Sibiu la Camera Deputaților; 
- Marius Pașcan – candidat PMP la Camera Deputaților; 
- Ludovic Orban – candidat PNL București la Camera Deputaților (legătură telefonică 

directă); 
- Dan Bucura – jurnalist; 
- Laurențiu Leoreanu – candidat PNL Roman la Camera Deputaților; 
- Rareș Bogdan – europarlamentar PNL (transmisiune video directă). 
În cadrul emisiunii, au fost discutate subiecte referitoare la: redeschiderea școlilor; 

rectificarea bugetară; evoluția epidemiologică din România; programul de guvernare PNL; 
anunțul președinților PSD și USR, Marcel Ciolacu și Dan Barna, de a-și da demisia din 
Parlament sub pretextul că nu vor să fie beneficiarii pensiei speciale; posibila guvernare PSD-
USR și campania de vaccinare anti-Covid 19. 

Titluri afișate pe ecran: LUPTA PENTRU PUTERE IN ROMANIA. EXCLUSIV. 
PREMIERUL ROMANIEI, LUDOVIC ORBAN, IN DIRECT; ACUM: LUDOVIC ORBAN, 
REPLICA DURA PENTRU POPULISMUL LUI CIOLACU; ORBAN: CIOLACU IȘI BATE JOC 
DE ROMANI; ȘMECHERIA LUI CIOLACU PENTRU A CAȘTIGA VOTURI; BARNA ȘI 
CIOLACU, BLAT IN PARLAMENT?; CIOLACU IȘI DA DEMISIA IN ULTIMA ZI PE 
MODELUL DRAGNEA; IOHANNIS: CAMPANIA DE VACCINARE ESTE O PROBLEMA DE 
SECURITATE NAȚIONALA; IOHANNIS: STRATEGIA DE VACCINARE VA FI DISCUTATA IN 
CSAT; IOHANNIS: CAMPANIA DE VACCINARE ESTE O  PROBLEMA DE SECURITATE 
NAȚIONALA. 

În urma monitorizării, s-a constatat faptul că pe parcursul emisiunii s-au făcut mai 
multe afirmații la adresa președintelui PSD, Marcel Ciolacu, și viceprimarului Vlad 
Voiculescu, fără a fi prezentate și punctele de vedere ale acestora și fără a se preciza 
dacă aceștia au fost contactați pentru a-și exprima un punct de vedere.  

Mai jos redăm aceste fragmente din emisiune: 
 

Sel. 1 - rep. 23:55 – 34:45, sel. 23-22 
Silviu Mănăstire: Știrea politică a nopții a venit așa pe nepusă masă. Se pare că 

parlamentarii PSD, în frunte cu Marcel Ciolacu, dar și Dan Barna, șeful USR, au anunțat acum 
câteva minute că își vor da demisia din Parlament, motivând sau pretextând că cu această 
demisie vor să renunțe la pensia specială. Pare un fel de dezertare în forță în mijlocul 
campaniei electorale din Parlament a celor de la USR și PSD. Repet, împreună în aceeași zi. 

Ludovic Orban: Domnule Mănăstire, nu știu nimic de cei de la USR, dar în privința celor 
de la PSD este absolut revoltător. Pensiile speciale, aproape toate pensiile speciale, evident 
mai puțin pensiile cadrelor militare, au fost instituite prin legi adoptate cu majoritate PSD, la 
inițiativa PSD. (rep. 01:00, Sel. 1) Pensiile speciale pentru parlamentari au fost introduse 
în legislatura trecută, pe finalul legislaturii trecute, în care a fost un proiect de lege care 
era susținut de fostul ministru al Agriculturii, Daea, care mă blestema la fiecare întâlnire 
că mă opun acestui proiect de lege. Singurul partid care s-a opus și am încercat și să 
boicotăm cvorumul plenului reunit pentru a nu se întruni majoritatea, repet, singurul partid care 
s-a opus la introducerea pensiilor speciale pentru parlamentari a fost Partidul Național Liberal. 
Și la finalul legislaturii trecute, domnul Dragnea, dacă vă aduceți aminte de domnul 
Dragnea, însoțit de domnul Ciolacu, au anunțat că își depun demisia ca să nu 
beneficieze de pensie specială de parlamentar. 

Silviu Mănăstire: Așa au făcut, dar se pare că demisia nu duce la pierderea pensiei. 



 

  

3  Ludovic Orban: Demisia operează, domnule Mănăstire, pe de-o parte, demisia 
operează, conform regulamentului Camerei, după ce se depune demisia scrisă, ea trebuie 
adusă la cunoștința Biroului Permanent și demisia operează din momentul în care plenul 
Camerei în care își dă demisia, dacă e deputat, plenul Camerei Deputaților, dacă e senator, 
Plenul Senatului. Dar la Cameră știu sigur regulamentul, președintele de ședință anunță 
demisia, îl întreabă pe deputat dacă stăruie în decizia de demisie, dacă nu este prezent, se 
consideră că este demisionat, dacă este prezent, trebuie să spună că, da, stăruie în decizia de 
demisie și trebuie adoptat proiectul de hotărâre de vacantare  a mandatului. Ăsta e 
regulamentul Camerei Deputaților. (rep. 02:50, Sel. 1)  Deci și în campania trecută PSD a 
apelat la aceeași șmecherie. În realitate, în interpretarea Legii privind Statutul Deputaților și 
Senatorilor există articolul 49 care instituie acest drept la pensia specială și mai ales stabilește 
cum se calculează pensia specială. Și există articolul 50 care spune cine nu beneficiază de 
pensia specială, cei cu condamnări de diferite feluri.   

Silviu Mănăstire: Exact. 
Ludovic Orban: Interpretarea legii, repet, interpretarea legii este aceea că nu trebuie să 

ai un mandat plin ca să beneficiezi de pensie specială.  
Silviu Mănăstire: Păi, tocmai. Și atunci? 
Ludovic Orban: Dar eu nu înțeleg aceste comedii în campanie electorală, sincer. (rep. 

03:40, Sel. 1) Deci este jenant să îți bați joc în halul ăsta de români, să le arăți că tu nu 
vrei pensie specială în condițiile în care tu știi foarte bine că beneficiezi de pensie 
specială. În loc să faci un lucru simplu. Noi am solicitat... 

Silviu Mănăstire: Nu toți alegătorii sau cei care urmăresc știu toate detaliile astea cu 
articolul 49, articolul 50. 

Ludovic Orban: Este a doua oară când se încearcă această șmecherie, să câștigi 
voturi mințindu-i pe oameni că tu renunți la acest drept, la pensia specială. Deci 
renunțarea la pensia specială nu se poate face decât în momentul în care îndeplinești vârsta 
de pensie, tu să dai o declarație că nu vrei să beneficiezi de acest drept. (...)  (rep. 04:50, Sel. 
1) Povestea asta că își dau unii demisia în campania electorală ca să nu mai 
beneficieze... Domnule Mănăstire, deci povestea asta că își dau unii demisia în 
campania electorală... ei nu își dau demisia ca să nu mai beneficieze de pensie specială, 
ei își dau demisia ca să obțină în mod artificial simpatia unor oameni care nu sunt de 
acord cu pensiile speciale în campania electorală ca să le obțină votul, nu ca să renunțe 
la pensia specială. 

Silviu Mănăstire: Păi nu mai bine (neinteligibil) proiectul? 
Ludovic Orban: Există o cale sigură, simplă. Trebuie adoptată o modificare a legii în 

care practic să se desființeze acest drept la indemnizație, mă rog, o formă de pensie specială, 
denumită indemnizație. Foarte simplu. Deci ce e așa complicat? Că își dau unii  demisia?! 
Important este să nu mai existe pensii speciale pentru parlamentari, iar modalitatea concretă 
în care se poate desființa acest drept al celor care intră în Parlament este modificare Legii 
privind statutul deputaților și senatorilor. (...) (rep. 06:20, Sel. 1)  PSD, dacă nu vrea pensii 
speciale, deși am înțeles dintr-o intervenție a președintelui PSD, demagogul șef și 
colectorul de voturi pe bază de minciună, respectiv Ciolacu, am văzut că ei de fapt nu 
susțin modificarea. Deci, foarte bine! Nu susțin modificarea legii, sunt alegeri pe 6 
decembrie, noi garantăm ca Partid Național Liberal că printre primele modificări ale legislației 
în vigoare va fi modificarea Legii privind statutul deputaților și senatorilor, astfel încât să 
eliminăm pensia specială pentru parlamentari. (...) Îmi pare rău, încă o dată, îmi pare rău că 
sunt unii care își imaginează că prin astfel de gesturi în campanie electorală... (rep. 08:15, 
Sel. 1) Îmi pun o întrebare, sincer: de ce Ciolacu, de exemplu, sau alții, dacă tot nu voiau 
pensie specială, trebuiau să își dea demisia pe 15 decembrie sau pe 7 decembrie sau pe 
8 decembrie. De ce anunță că își dau demisia acum, când suntem în campanie 
electorală? Nu cumva pentru a încerca să adune voturi printr-o manevră evident atât de 



 

  

4  vizibil parșivă? O manevră atât de evidentă prin care încearcă să câștige în mod 
artificial voturi mizând pe faptul că sunt (neinteligibil) pensiile pentru parlamentari. 
Putea să își dea demisia pe 7 decembrie sau pe 8 decembrie. 

Silviu Mănăstire: Sau, domnule prim ministru... 
Ludovic Orban: Într-adevăr, nu vreau pensie specială. Și aș mai spune ceva, domnule 

Mănăstire, nu mă pot abține. 
Silviu Mănăstire: Nu vă abțineți. 
Ludovic Orban: Îmi pare rău, se vede cine a fost primar general în ultimii  patru ani de 

zile, de ce Bucureștiul arată în halul în care arată, pentru că primar general a fost un cetățean 
al Voluntariului, cred că are buletin de Voluntari, nu știu dacă are de Voluntari, care nici măcar 
nu știe că eu sunt deputat, care mi-a cerut la o emisiune pe un alt post de televiziune demisia 
din funcția de deputat, după demisia lui Ciolacu. Mi-a cerut și mie demisia din funcția de 
deputat, ca să nu beneficiez de pensie specială. Cum să nu știi că eu nu sunt deputat? Pe ce 
planetă a trăit doamna fostă primar general al Capitalei pe care din fericire am reușit să 
eliberăm Bucureștiul de domnia incompetenței?!  E chiar jenant, sincer. (rep. 09:50, Sel. 1) 
PSD-ul a luat-o razna complet în disperarea de a mai obține voturi gratuit. Repetă 
practic aceeași rețetă folosită de Dragnea în 2016, care la fel a încercat să câștige voturi 
mințindu-i pe români că ei nu vor să beneficieze de pensie specială, dar timp de patru 
ani de zile în care au avut majoritatea în Parlament, nu au schițat nici cel mai mic gest 
ca să modifice Legea privind statutul deputaților și senatorilor astfel încât să  renunțe la 
acest privilegiu. Oricine apelează în campania electorală la acest tip de gest, este un 
gest lipsit de onestitate și de sinceritate față de români. Nu există decât un singur gest 
prin care pot să arăți că ești împotriva pensiilor speciale pentru parlamentari și anume să 
votezi proiectul de lege prin care se desființează aceste pensii prin modificarea Legii privind 
statutul deputaților și senatorilor. 

Silviu Mănăstire: Mulțumesc pentru intervenție, domnule prim ministru. 
 
Sel. 2 - rep. 42:35 – 44:10, sel. 23-22 
Dan Bucura: Vreau să vă amintesc, să vă atrag în atenție, celor care nu știu, o postare a 

domnului Vlad Voiculescu de astăzi, care susține că nu este viceprimar în funcție astăzi, la 
două luni după vot, așa cum s-a promis în campanie, datorită unor manevre, unor lucruri 
întreprinse de PNL. Și dânsul spune aici, argumentat cum o susține, că PNL-ul a 
modificat premeditat Codul Administrativ în așa fel încât el nu a putut să ajungă... 

Silviu Mănăstire: Să nu îl pună pe el șef la spitale. 
Dan Bucura: Să nu îl pună pe el viceprimar sau ce vrea să ajungă. 
Silviu Mănăstire: Dane, deci pe om nu îl interesează funcția de viceprimar. Omul 

vrea spitalele, alea 19 spitale. 
Dan Bucura: Nu știu ce vrea, dar merg cu materialul clientului. Am citit și eu ce 

scrie omul. 
Silviu Mănăstire: Am citit și eu postarea. Păi el vorbește de spitale, nu îl 

interesează... 
Dan Bucura: Ajunge la spitale după aia.  
Silviu Mănăstire: Evident că ajunge la spitale. 
Dan Bucura: Dar vreau să vă spun un lucru tot din interior, ca să înțeleagă oamenii ce 

mare dragoste e în această administrație, mai ales între cele două partide. Deci Vlad 
Voiculescu zice: uite, PNL-ul mă luxează, mă calotează, mă faultează și de asta nu sunt eu 
viceprimar. (rep. 01:05, Sel. 2) Vreau să vă anunț, că știți că sunt un jurnalist cu surse, că 
doamna Clotilde Armand tocmai caută la Sectorul 1 variante să aibă un singur 
viceprimar și nu doi, adică ăla al PNL-ului să-l împingă pe scări. 

Silviu Mănăstire: Să execute pe liberali. 
Dan Bucura: Asta se întâmplă acum când noi vorbim. 



 

  

5  Silviu Mănăstire: Foarte interesant. 
 
Sel. 3 - rep. 09:40 – 10:20, sel. 23-23 
Laurențiu Leoreanu: Și ca să fim foarte concreți, practic, acest anunț, chiar dacă s-ar 

materializa, nu anulează ideea de pensie specială. El vine și precizează ideea de pensie 
specială al lui domnul Dragnea, a domnului Simonis, care a anunțat la fel, că își va da demisia, 
nu știu, domnul Ciolacu, cine a mai anunțat. Dar ceilalți parlamentari care au deja peste un 
mandat, toți vor beneficia de pensii speciale în aceleași condiții. Deci nu asta e soluția. 
Asta e fumigenă de campanie. 

Silviu Mănăstire: Atunci de ce îi prostim pe oameni, domnule Leoreanu? 
Laurențiu Leoreanu: Păi a vrut să ne ia pe toți românii încă o dată de proști domnul 

Ciolacu, că i-a intrat în obicei să facă acest lucru și uneori i-a mai ieșit.  
 
(...) 
Au fost monitorizate emisiunile difuzate de postul de televiziune B1TV în data de 

24.11.2020, în intervalul orar 18.00-24.00, în raport cu dispozițiile Deciziei nr. 603 din 21 
octombrie 2020, Legii Audiovizualului nr.504/2002 și Deciziei nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conținutului audiovizual. 

 
 

Constatări: 
 18:00 - 19:54 - Bună, România! 

Prezentatori: Radu Buzăianu, Răzvan Zamfir 
În intervalul 19:19-19:38 emisiunea a avut încadrarea Dezbatere electorală. 
Invitați:  
- Sel.1 (19.30/19.mp4) Lucian Romașcanu(tel)-senator PSD. Nu se precizează nici 

de către moderator, și nici vizibil pe ecran, în timpul intervențiilor, calitatea de 
candidat pentru Senat, Circumscripția Electorală Buzău.  

- Sel.2 (28.10/19.mp4) Cristian Diaconescu(tel)-prim vice președinte PMP. Nu se 
precizează nici de către moderator, și nici vizibil pe ecran, în timpul 
intervențiilor, calitatea de candidat pentru Senat, Circumscripția Electorală 
Mun. București. 

- Sel.3 (22.30/19.mp4) Cristian Băcanu(tel)-președinte PNL sector 5. Nu se 
precizează nici de către moderator, și nici vizibil pe ecran, în timpul 
intervențiilor, calitatea de candidat pentru Camera Deputaților, Circumscripția 
Electorală Mun. București. 

Titluri: Demersul PSD și USR, în plină campanie electorală, Sarabanda demisiilor în 
Parlament pe final de mandat.  

Subiectul dezbătut în acest interval de timp s-a referit la faptul că înainte cu două 
săptămâni de alegerile parlamentare, Marcel Ciolacu, președinte PSD și al Camerei Deputaților, 
Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, şi parlamentarii USR, prin vocea liderului Dan Barna, au 
anunțat că vor demisiona din Parlament. Toți spun că fac acest demers pentru a nu beneficia de 
pensie specială, acordată parlamentarilor cu mandate întregi. 

 
 21:00-23:45 - Dosar de politician 

Marcaj: Dezbatere electorală 
Moderator: Silviu Mănăstire  

• Intervalul 21:00-22:46 
 Invitați: Nicușor Dan - Primarul General al Capitalei, Emil Boc-primar Cluj-Napoca, 

Robert Turcescu – parlamentar PMP, candidat PMP Brașov pentru Camera Deputaților 



 

  

6  Titluri: Lupta pentru putere în România, 7,753 de noi cazuri în ultimele 24 de ore, 196 
de români, uciși de cCoronavirus, Număr record de pacienți Covid la ATI-1204.  

Subiecte: Situația cazurilor de Coronavirus în marile orașe din România, Măsuri luate 
pentru combaterea pandemiei. 

• Intervalul 23:00- 23:45 
Marcaj: Dezbatere electoral. 
Invitați: Robert Turcescu - parlamentar PMP, candidat PMP Brașov la Camera 

Deputaților, Ion M. Ioniță (Skype)-redactor șef Historia, Gheorghe Falcă (Skype)-
europarlamentar PNL.  

Titluri: Lupta pentru putere din România, Iohannis: Guvernările PSD au eșuat lamentabil 
în orice domeniu,  Iohannis: Nicio reformă nu a scăpat nesabotată de PSD, Guvernul PNL este 
atacat din toate părțile, Iohannis:PSD este singurul vinovat pentru situația în care ne aflăm, 
Iohannis: Sub PSD, corupția și clientelismul au devenit politică de stat, Circ pentru români pe 
banii din pensii speciale, Ne dăm demisia, luați-ne pensiile speciale... dar nu acum!  

Sunt comentate declarațiile Președintelui Klaus Iohannis referitoare la starea 
deplorabilă a sistemului sanitar datorită guvernărilor PSD, Anunțul liderului USR conform 
căruia parlamentarii USR urmează să demisioneze în bloc din Parlament începând cu ultima zi 
a actualei legislaturi, Dan Barna susținând că această demisie reprezintă garanția că nu vor 
beneficia de pensia specială prevăzută de lege.  

Au fost făcute comentarii critice referitoare la intenția parlamentarilor USR și 
Dacian Cioloș. Nu au fost prezentate puncte de vedere ale reprezetanților USR-PLUS, şi 
nici nu s-a precizat dacă s-au făcut demersuri pentru obţinere acestora. 

 
Sel.1 (10.28/23.mp4) Silviu Mănăstire: Opinia mea este că cei de la USR-PLUS fac o 

opoziție mult mai bună, mult mai agresivă și mai eficientă, în termeni reali politici, chiar pe 
voturi decât cei de la PSD. USR-PLUS chiar face o opoziție și creează probleme electorale și 
procente efective care se duc. Și liberalii pierd, din cauza celor de la USR și a agresivității lor. 

Ion M. Ioniță:  Uitați-vă la cifrele reale în care liberalii sunt la 3-4 procente în fața PSD-
ului și USR-ul a urcat foarte mult în ultimele săptămâni.  

Silviu Mănăstire: Da, a urcat USR pentru că face o opoziție, domnule Gheorghe 
Falcă, extrem de dură. Și fac opoziție, câteodată, am văzut situația, învățând de la 
bătrânii înaintași de la PSD. Ați văzut cât de bine s-au sincronizat, pe înțelegere sau nu, 
ieri, când a fost chestiunea cu pensiile speciale. Cum o să guvernați cu cei de la USR-
PLUS în condițiile astea?  

Gheorghe Falcă: Bună seara dumneavoastră și invitaților duneavoastră. Adversarul 
PNL este PSD. Și sper că noi, cei din PNL, și cetățenii să nu facem aceeași greșeală ca în 
2016, când ne-am uitat PNL la USR, și USR la PNL și en fanfare a câștigat PSD-ul și apoi am 
suferit trei ani de zile.  

Sel.2 (15.50/23.mp4) Silviu Mănăstire: Am înțeles, domnule Falcă, dumneavoastră vreți 
să faceți o campanie pozitivă, să înțeleagă telespectatorii, nu spuneți nimic despre USR-
PLUS. 

Gheorghe Falcă: Nu avem adversari USR.  
 Silviu Mănăstire: Haideți să vă citesc din domnul Dacian Cioloș pe care îl cunoașteți 

foarte bine, colegul dumneavoastră din Parlamentul European. După care, mai am o întrebare 
ajutătoare, să spun așa, lămuritoare. Zice Dacian Cioloș: ,,Cetățenii României o duc greu,  
îndură privațiuni și suportă umilințe din partea clasei politice vechi, de 30 de ani. Azi s-a 
terminat!”, zice Dacian Cioloș. ,,Le tăiem pensiile și accesul la butoiul cu miere.” Domnu Falcă, 
domnu Cioloș s-a dus cumva la Parlamentul European să renunțe la pensia lui viageră  
de fost comisar european? L-ați văzut acolo, pe la ghișeu, cumva? 

Gheorghe Falcă: Nu, noi știm sigur că nu va renunța domnu Cioloș la poziția pe care o 
are aici și credeți-mă, nici nu trebuie să renunțe. Are o poziție bună.  



 

  

7  Silviu Mănăstire: Nu poziția, domnule Falcă, explicați-le telespectatorilor ce avantaj are 
un europarlamentar sau un fost comisar european în ceea ce privește așa-zisa pensie. Că nu 
se numește, la nivel european, pensie. Orice europarlamentar, orice fost comisar european 
primește ce? Explicați-ne. 

Gheorghe Falcă. Un Comisar european are o pensie viageră. Europarlamentarul când 
va rămâne la pensie, are o pensie, putem s-o numim pensie specială, dar este contribuție. 
Lucrul acesta trebuia să-l facă și România și cred că  lucrurile erau așezate în jurul 
parlamentarilor. 

Silviu Mănăstire: Ok, deci nu l-ați văzut pe domnul Cioloș cu hârtiuța să renunțe la 
pensia lui viageră de fost comisar european. Nu, nu ați văzut asta. 

Gheorghe Falcă: Sigur nu a renunțat, că începea să facă o astfel de declarație, și nu s-a 
întâmplat acest lucru. 

Silviu Mănăstire: Corect.  
Gheorghe Falcă: De aceea România... 
Silviu Mănăstire: Da, dar pensia, domnule Falcă, aici discutăm despre ipocrizie, nu 

despre discuția pe fond. Într-adevăr demnitarul nu are ce să-și tragă, o pensie care n-are 
legătură cu contribuția, evident, o pensie specială. Deci pensia specială din România 
este nesimțită, este ticăloasă, dar aia de la Bruxelles este bună. Și este sănătoasă. Mai 
ales când o încasezi pe card. 

Gheorghe Falcă: Este contributivitate. Nu, dar vreau să nu fiu nici ipocrit, în România 
și.... Eu vorbesc de la Bruxelles acum. Pensia pe care o ia un europarlamentar se datorează 
contribuției noastre. Noi avem o contribuție mult mai mare decât orice cetățean din Belgia, să 
spunem, mult mai mult. Și este o pensie generată de Parlament, față de contribuția pe care o 
ducem noi. În România pensia specială, care nu trebuie să existe sub această formă, este 
generată din banul a ceea ce se strânge în pușculița la care contribuim toți. 

Silviu Mănăstire: Păi domnule Falcă, haideți să  facem ca la Bruxellles, ce e atâta de 
complicat?! Să facem ca la Bruxellles.  

Gheorghe Falcă: E cel mai simplu. 
Silviu Mănăstire: Dacă ai contribuit ca parlamentar, ca senator, ca deputat, ai contribuit 

la bugetul de stat în baza venitului pe care îl ai, indemnizat, ți se cuvine o parte din el, din ce ai 
contribuit. O pensie mai mare ș.a.m.d. Dar cu pensia aia, pensia de fost comisar european,  
a domnului Cioloș, aia este specială.  

Gheorghe Falcă:  Aia e altceva. 
Silviu Mănăstire: Este sută la sută specială. Pentru că este una viageră care se 

oferă celui care a fost demnitar în acea funcție. Deci nu l-ați văzut pe domnul Cioloș să 
renunțe la pensia viageră de fost comisar european. Tu ai auzit știrea asta, Robert 
Turcescu?  

Sel.3 (19.21/21.mp4) Robert Turcescu: Să fim serioși! La mașina asta de propagandă 
ieftină numită USR... 

Silviu Mănăstire: Păi da, dar ai vzut ce spune omul! Păi omul zice că se se termine 
cu nesimțirea. Da, dar sunt atâția proști care se uită în gura lui Dacian Cioloș și cred 
toate poveștile astea, mai ales scrise de el.  

Robert Turcescu: Mai e încă o minciună ordinară, da? Ei, care militează pentru 
oameni noi în politică, să țină cont de faptul că Cioloș e vechi, domnule! E vechi! Cioloș 
era ministrul Agriculturii în vremea lui Tăriceanu. Vi-l mai aduceți aminte?  

Silviu Mănăstire: Doisprezece ani cel puțin. Treisprezece ani.  
Robert Turcescu: E de pe vremea aia. Deci e vechi. 
Silviu Mănăstire: Da. 
Robert Turcescu: Să vii acum să-ți pui șapcă de piele, să spui că tu ești nou, da, și 

că borcanul de miere și că... Care borcan de miere? Ce-a făcut ăsta, domnule, Dacian 
Cioloș ăsta, a lucrat pe undeva? În afară de a fi bugetar, de a lua banii în orice funcție pe 



 

  

8  care a avut-o, secretar de stat, de ministru, de prim-ministru, de europarlamentar, el, 
vreodată, cu mânuțele alea ale lui, a dat, a completat vreodată la final de lună vreun ștat 
de plat, să zică: mă, am cinci angajați, trebuie să-i plătesc luna asta. Eu, Dacian Cioloș, 
trebuie să-i plătesc pe ăștia cinci. Ați auzit vreodată ca Cioloș să fi lucrat în mediul privat? A 
avut vreodată vreo intersecție acest individ cu economia reală, aia în care trebuie să dai 
salarii, trebuie să alergi după marfă, trebuie să găsești clienți, trebuie să vinzi, trebuie să 
cumperi, să prestezi bani, să plătești taxe la stat, să vină FISC-ul peste tine, să stai terminat că 
nu ți-ai plătit TVA-ul și-ți blochează conturile? L-ați auzit vreodată pe acest individ, pe 
Dacian Cioloș, ăsta, care se sucea pe piciorușe, în vremea... Eu am scris despre asta ca 
ziarist, da? Ba era cu socialiștii, ba era cu popularii. Se ducea trimis de populari și se 
ducea în birou la socialiști și spunea, dacă... 

Silviu Mănăstire: Trimis de Traian Băsescu. 
Robert Turcescu: ... dacă mi-ați da, vă rog frumos, prelungirea mandatului meu aici 

la Bruxellles, aș putea trece foarte repede de la populari la socialiști. Ăsta e omul, ca să 
ne înțelegem! E omul piruetă! E omul piruetă. Și asta, stai să spun o chestiune foarte clară, 
e o chestiune pe care Cioloș a admis-o. Urmăriți pe blogul Turcescu. ro articolele pe această 
temă. Deci ăsta e personajul.  

Sel.4 (23.40/23.mp4) Robert Turcescu: Vreau să dau exemplu de cât de grețos a fost 
astăzi acest populism. A fost concurs de populism PSD-USR. Ciolacu a zis: Le iau fața! 
Da? Dar de ce n-a zis Ciolacu: Mă vor urma toți cei șase sute de primari ai PSD din toată 
țara, care au pensii speciale. 

Silviu Mănăstire: Aoleu m-am speriat că o să-și dea demisia. 
Robert Turcescu: Și viceprimarii, și vicepreședinții de Consilii Județene... 
Silviu Mănăstire: Își dau și ăștia demisia? 
Robert Turcescu: ... și președinții de Consilii Județene ai PSD vor veni cu  mine. A 

zis Ciolacu  și cu ălalalt, amărâtul ăla de Alfred Simonis, da, au zis: Noi renunțăm la 
pensii speciale. N-am auzit în spate să se încoloneze primarii pesediști, parlamentarii 
pesediști: și noi, și noi renunțăm! O gogoriță, o minciună ordinară!  

Silviu Mănăstire: Deci demisia nu are nici o legătură cu a-și pierde beneficiul de 
pensie specială. 

Sel.5 (31.07/23.mp4) Silviu Mănăstire: Eu mai am o certitudine, domnii de la USR s-au 
rafinat în a face politică dâmbovițeană, în ce sens? Dan Barna a acordat un interviu astăzi 
pentru HotNews.ro și a zis așa, în stil, este tipul de politică stil vulpe, da, ăla, vulpea cea 
șireată, nu vulpea lui Dacian Cioloș. Deci Dan Barna a zis la HotNews live, așa: ,,USR-PLUS 
vrea la guvernare.” Dacă vă aduceți aminte, acum un an de zile exact, spunea, domnule noi ce 
treabă avem să intrăm la guvernare? Să salvăm România? Că nu ne cheamă Uniunea Salvăm 
România. Zice: ”USR-PLUS vrea la guvernare. Mă aștept să dureze negocierile.” Adică a 
anuțat că va fi greu, complicat. Vor cere mult. Și liberalii vor trebui să se conformeze 
dacă vor vrea guvern cu ei. Ăsta este mesajul subliminal. Și mai spune următoarea 
chestie, Dan Barna: ,,Sunt obligat să am încredere în PNL.” În condițiile în care zi de zi, 
pe sub masă, le dă la gioale celor de la PNL. A învățat ceva Dan Barna. 

 Robert Turcescu: Nu, tocmai aici e poroblema, că n-a învățat nimic. Acest personaj 
este atât de sulfuros încât sincer îi compătimesc teribil pe liberalii care vor trebui să poarte la 
un moment dat negocieri cu Dan Barna și camarila lui.  

Silviu Mănăstire: Hai să spun așa, uite, emisiunea asta va rămâne înregistrată. Probabil, 
cel mai probabil vei face parte din delegația PMP care va discuta și cu PNL, și posibil și cu 
USR o variantă, o viitoare alianță de guvernare. Vei sta la masă cu acești oameni? 

Robert Turcescu: E normal să stăm la masă, că suntem oameni politici și stai la masă, 
toată chestiunea asta. Dar tu să te apuci în momentul de față să trâmbițezi faptul că va fi greu, 
vom pune niște condiții, sigur... atenție, îi citesc și altfel interviul pe care l-a dat astăzi domnul 
Barna: se cere la guvernare domnul Barna. Da? Pentru că... 



 

  

9  Silviu Mănăstire:”Vrem la guvenare.” A spus-o explicit. 
Robert Turcescu: ...liberalii până acum, să avem pardon, nu am văzut niște declarații 

categorice ale liberalilor, da, vrem alianță la guvernare cu USR-ul. Nu. N-am auzit de așa 
ceva. Am auzit de o posibilă întâlnire a Președintelui Iohannis cu liderii liberali în care i-a 
anunțat că vor trebui să ia în calcul o alianță la guvernare și cu USR. Da? Dar până acum, 
liberalii nu. Domnu Barna zice: Totuși venim la guvernare. Mă, dar când a fost greu,  anul 
trecut, când și-au asumat liberalii o guvenare... 

Silviu Mănăstire: Acum e și mai greu dă-mi voie să joc rolul domnului Barna. 
Robert Turcescu: Nu, nu... 
Silviu Mănăstire: E și mai greu, domnule Turcescu. 
Robert Turcescu: De ce e mai greu?  
Silviu Mănăstire: Acum trebuie să salvăm țara de pandemie. 
Robert Turcescu: Atunci era greu, când erai și în an electoral, cu pandemie, și an 

electoral. Acum, a fost foarte greu anul ăsta și pentru liberali, și pentru PMP.  
Gheorghe Falcă: Pentru țară, cel mai greu an, 2020. 
Sel.6 (33.50/23.mp4) Robert Turcescu: Fără discuție, da? Unde au fost useriștii? A! 

Pe margine? A! Spunând: aia nu e bine, dacă venim noi, vom face lucrurile altfel. Joc de 
imagine, Piar-ism din ăsta deșănțat? Ăsta e userismul! Da? E Piar e un balon de Piar. 
Da? Oameni buni, da, sună vehement în momentul de față. Ne vor urmări oamenio care 
poate vor spune: domnule, sunt oameni noi, sunt nu știu ce. Da, dar eu i-am văzut la 
lucru patru ani de zile în Parlament. Patru ani de zile în Parlament n-au făcut decât 
gesturi de Piar. Domnule, s-au specializat, dramolete, operete, tot soiul de scenete, care 
mai lacrimogene, are încărcate de isterii... 

Silviu Mănăstire: Dar ce o să  faceți? Știți că cei de la USR, știi, și ai informațiile 
acestea, cei de la USR vor spune: fără PMP la masă, fără PMP la guvern. Ce o să faceți?  

Robert Turcescu: Ce să facem?  
Silviu Mănăstire: Fiind în Parlament, ce o să faceți? Vă aruncă în opoziție. Prima 

condiție a celor de la USR, am spus-o și aseară, va fi fără PMP în guvern. 
Robert Turcescu: Eu nu cred că vor fi în această poziție, să pună condiții de acest fel în 

guvern. Pentru că viitorii ani nu stau în țâfnele useriștilor, domnu Mănăstire. Viitorii ani 
sunt cruciali pentru reforme profunde în România. N-ai nevoie doar de o majoritate din asta 
în care useriștii să danseze și liberalii să muncească. E nevoie de o majoritate puternică 
în Parlament. Dacă vrem și reforme constituționale, e nevoie de una foarte puternică în 
Parlament, și e nevoie de un guvern care, dacă vrea să dea la capacitate maximă 
măsura putirinței lui, trebuie să aibe sprijinul parlamentar realmente solid. Cu țâfnele și, 
iertați-mi expresia, dar e expresie din popor, puțoismele useriste nu merge. Nu merge. 
Dacă... 

Silviu Mănăstire: Nu sunt de acord cu această expresie. 
Robert Turcescu: De ce? E o expresie, o licență poetică, nu e vorba ... 
Silviu Mănăstire: Ne ia Radu Herjeu și ne dă amendă, e foarte virulent, da. 
Robert Turcescu: Radu Herjeu e și scriitor, știe că e o licență poetică, chestiunea 

asta. Eu n-o spun ca o jignire.  
Silviu Mănăstire: Când se aplică legea CNA, nu există licență jurnalistică. 
Robert Turcescu: Bine, mi-o asum ca o licență poetică, încerc să găsesc un 

eufenism, un sinonim, ce vrei pentru chestiunea asta. Țâfnele astea nu vor funcționa. 
Dacă noi ne așezăm după șase decembrie  la masă pentru alcătuirea unui guvern și a unei 
majorități parlamentare și te trezești că vin cei de la USR care vor zice: Hm, să vedem. Ne dă 
extemporal! Nu domnule! Nu domnule, extemporalul e legat de țară, de România, ce facem cu 
ea? 

  (…) 



 

  

10      Au fost monitorizate emisiunile difuzate de postul de televiziune B1TV în data de 
25.11.2020, în intervalul orar 18.00-24.00, în raport cu dispozițiile Deciziei nr. 603 din 21 
octombrie 2020, Legii Audiovizualului nr.504/2002 și Deciziei nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conținutului audiovizual. 
 

25.11.2020 – Bună, România! – interval orar 17:59-19:52 
 

Postul de televiziune B1 TV a difuzat în direct, în data de 25.11.2020, în intervalul orar 
17:59-19:52, emisiunea Bună, România!, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir. 
Emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală în intervalul orar 19:43 – 19:51. 

Invitați: 
- Marius Pașcan – candidat PMP la Camera Deputaților (legătură telefonică directă); 
- Pavel Popescu – candidat PNL la Camera Deputaților (legătură telefonică directă). 
Titluri afișate pe ecran: IOHANNIS: PREȘEDINTELE NU POATE FI UN MUT; 

IOHANNIS: NU AVEM INTENȚIA UNEI STĂRI DE URGENȚĂ; IOHANNIS: TENDINȚĂ DE 
SCĂDERE A INFECȚIILOR, DE PE 20 NOIEMBRIE; IOHANNIS: MĂSURILE RĂMÂN ÎN 
VIGOARE; IOHANNIS: SUNT PENTRU VACCINARE; IOHANNIS: NU AM ÎNVINS VIRUSUL; 
IOHANNIS: PSD A GUVERNAT FOARTE PROST.  

 
Sel. 1 – rep. 41:35 – 51:10, sel. 25-19 
În intervalul orar în care emisiunea a fost marcată ca Dezbatere electorală au intervenit 

telefonic deputații Marius Pașcan și Pavel Popescu. Aceștia au comentat cu privire la 
declarația președintelui Klaus Iohannis referitoare la faptul că, după alegerile parlamentare din 
6 decembrie, nu va fi instaurată o nouă stare de urgență și despre măsurile anti-pandemice 
adoptate pe teritoriul statului român. La momentul intervenției invitaților în emisiune, cei 
doi moderatori nu au precizat funcția pentru care candidează la alegerile parlamentare 
din 6 decembrie 2020, iar numele și calitatea acestora nu au fost vizibile pe ecran în 
momentul intervenției. 

Redăm mai jos modul de adresare al celor doi moderatori în cazul candidaților Marius 
Pașcan și Pavel Popescu: 

(rep. 00:00, Sel. 1) Radu Buzăianu: În ultima parte a emisiunii vom sta de vorbă cu 
reprezentanți ai partidelor politice. Îl avem prin telefon pe Marius Pașcan, de la Partidul 
Mișcarea Populară. 

(rep. 03:30, Sel. 1) Răzvan Zamfir: Înainte de a-l saluta pe domnul deputat Pavel 
Popescu, care se alătură discuției, domnule Pașcan, vă reamintesc, totuși, există specialiști 
epidemiologi care susțin că imunitatea de turmă e doar un mit pentru că anticorpii ar avea o 
durată de existență limitată între 5 și 7 luni. 

(rep. 04:15, Sel. 1) Răzvan Zamfir: Îi spunem bună seara și domnului Pavel 
Popescu, deputat și candidat.  

(rep. 07:45, Sel. 1) Răzvan Zamfir: O să vă adresez aceeași întrebare. O să vă rog în 
schimb să răspundeți pe rând. Avem garanția că în viitorul Legislativ, pentru care 
candidați acum, niciunul dintre partidele dumneavoastră nu va insista pentru măsuri 
mai dure, pentru restricții mai drastice împotriva coronavirusului? (...)” 
 

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în emisiuni 
de dezbatere electorală difuzate  pe postul B1 Tv în zilele de 23, 24 și 25 noiembrie 2020, 
radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 8 alin. (4) din decizia CNA nr. 603/2020, în 
condițiile în care, conform celor reținute în rapoartele analizate, în respectivele emisiuni, 
calitatea de candidat a unor persoane nu a fost menționată sau, în alte situații, numele și 
calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.  



 

  

11  Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (4), radiodifuzorii sunt obligaţi 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 şi calitatea persoanelor 
invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.  

De asemenea, cu referire la edițiile din 23 și 24 noiembrie 2020 ale emisiunii Dosar 
de politician, difuzate de radiodifuzor cu marcaj: Dezbatere electorală, membrii 
Consiliului au apreciat că modul de desfășurare al discuțiilor referitor la alți competitori 
electorali, cu privire la care moderatorul emisiunii și-a expus în mod repetat și susținut 
opinia personală, a evidențiat lipsa de obiectivitate a acestuia, condiții în care nu și-a 
respectat obligația de imparțialitate, impusă de dispozițiile art. 9 lit. a) din Decizia 
603/2020.   

Potrivit normei invocate, realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor 
electorale au obligaţia să fie imparţiali. 

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului 
nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și a art. 17 din Decizia CNA nr. 
603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (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 somaţie 
publică pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (4) și 9 lit. a) din  Decizia CNA nr.  
603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul 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 cu somaţie publică postul B1 
TV deoarece, în cadrul unor emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în 
perioada              20-26 noiembrie 2020 nu a informat publicul cu privire la calitatea de 
candidat a unor persoane invitate în emisiuni, iar moderatorul emisiunilor de dezbatere 
electorală Dosar de politician, difuzate în zilele de 23 și 24 noiembrie nu și-a respectat 
obligația de imparțialitate impusă de dispozițiile legale. 



 

  

12  Conform prevederilor art. 8 din Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților din anul 2020, radiodifuzorii sunt obligaţi 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 şi calitatea persoanelor invitate vor fi 
vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.  

Potrivit dispozițiilor art. 9 din același act normativ, realizatorii şi moderatorii 
emisiunilor şi dezbaterilor electorale au obligaţia să fie imparţiali.” 

 

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