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Decizia nr. 75 din 16.02.2017
privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.

Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. RO 27759259
Fax: 021/599.66.03

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

Fax: 021/201.16.59; 021/201.16.08

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitoizare, în baza sesizărilor
înregistrate la C.N.A. sub nr. 670 și 740 din 25.01.2017, cu privire la emisiunea „Dosar
de politician” difuzată de postul B1 TV, în data de 22.01.2017, în intervalul orar
21.00- 23.00.

Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. S-TV 26.4/15.06.2000, eliberată la 20.10.2015, decizia de autorizare
nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-6/30.05.2002, eliberată la 10.01.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 65, lit. c) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit prevederilor invocate, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii
trebuie să respecte următoarele reguli:
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi

datelor prezentate;
În fapt, în data de 22.01.2017, în intervalul orar 21.00-23.00, postul B1 TV a

difuzat emisiunea „Dosar de politician”, moderată de domnul Silviu Mânăstire. Invitaț i
în emisiune au fost: Viorica Dăncilă, europarlamentar, președinta Organizaț iei de
femei PSD, Răzvan Prișcă-deputat PNL, Ion Cristoiu (tel), Norica Nicolai
europarlamentar ALDE (Tel), Alina Mungiu-Pippidi (Tel), Codrin Ștefănescu (PSD)
(Tel).

Cu privire la conţinutul acestei ediţii, redăm aspectele reţinute în raportul de
monitorizare:

„Titluri: Breaking News: Protest în Capitală, Război cu oamenii în stradă,
Protestatarii se îndreaptă spre sediul PSD, Proteste la București și în alte orașe din
ț ară, Iohannis, în mijlocul protestatarilor, Se scandează împotriva PSD și a
Guvernului, Iohannis: O gașcă de oameni politici vrea să schimbe legislaț ia, Iohannis:
Este inadmisibil să se schimbe legislaț ia, Iohannis: Românii pe bună dreptate sunt
indignaț i, Iohannis, împotriva majorităț ii parlamentare, Președintele Iohannis vs votul
românilor, Conflict la cel mai înalt nivel, Iohannis-PSD/ALDE, Războiul Iohannis-
PSD/ALDE, Iohannis îi încurajează pe protestatari, Protestatarii, la un pas de
sediul PSD, Protestatarii la sediul PSD, Cristoiu: Iohannis, îmbrăcat în roșu, ca să fie
văzut, Cristoiu: E un sâmbure de război civil, Cristoiu: Iohannis știe că nu i se
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poate întâmpla nimic, Cristoiu: Dragnea nu a contraatacat niciun minut, Cristoiu:
Iohannis vrea neapărat pumni, Cristoiu: Iohannis poate se duce la Parlament și-l dă
afară pe Dragnea, Cristoiu: N-am văzut niciodată un șef de stat care să incite,
Cristoiu: O criză din care PSD va pierde, Cristoiu: Dragnea va pierde pentru că
electoratul PSD vrea un mesaj de forț ă, Dragnea cere retragerea jandarmilor de la
sediul PSD, Ștefănescu: Nu ne lăsăm, nu ne lăsăm intimidaț i, Ștefănescu: Am înț eles
mesajul sistemului, Ștefănescu: Primim mesaje de ameninț are, Mungiu: Miting,
revendicat de Iohannis, Mungiu: Iohannis a ieșit din rolul de mediator, Mungiu: E un
război de putere în România.

Subiectele discutate sunt proiectul de lege privind graț ierea și modificarea
Codului penal și manifestaț iile împotriva acestuia, reacț ia PSD-ului la aceste
manifestări. În acest context, au fost făcute următoarele declaraț ii:

Viorica Dăncilă: În primul rând vreau să specific că este un miting neautorizat și
că nu este un miting al oamenilor, este un miting eminamente politic, am văzut și
liderii Uniunii salvaț i România, l-am văzut pe Nicușor Dan în rândul protestatarilor.
Deci cest miting, de fapt este mitingul USR-ului nu împotriva PSD ci împotriva
românilor care așteaptă o altă abordare, așteaptă ca acest guvern și partidul PSD
să-și pună în practică programul de guvernare iar acești oameni care se gândesc
doar la putere și la propria persoană vin acum cu niște lucruri nefondate.(...) Ceea ce
este revoltător este că la acest miting și-a făcut simț ită prezenț a Președintele
României care din omul care trebuia să medieze, omul care trebuia să aducă liniște,
să aibă o bună conlucrare cu celelalte instituț ii, dintr-un mediator am văzut un
Președinte instigator, un Președinte care s-a dus în mijlocul manifestanț ilor și care
efectiv cred că va ajunge în foarte multă presă nu numai în România ci și în plan
extern. Nu cred că este un lucru de normalitate, nu cred că este normal ca un
Președinte să se ducă la un miting neautorizat pentru că prezenț a dumnealui a girat
într-un fel acest miting.

În continuare moderatorul îl roagă pe reprezentantul PNL, Răzvan Prișcă, să-și
expună opiniile. Acesta declară că aceste manifestări îl bucură că au loc și consideră
că ordonanț ele de urgenț ă, pe care intenț iona guvernul Grindeanu să le emită, nu-și
au nici o justificare.

Este contactată telefonic Norica Nicolai, europarlamentar PSD.
Norica Nicolai: (...) Soluț ia este dialogul politic, nu ieșirea în stradă, nu

instigarea la violenț ă.
Silviu Mănăstire: Instigarea la arestare și la cătușe pentru că asta s-a strigat în

această seară. Toată lumea la pușcărie.(...)
Este contactat telefonic jurnalistul Ion Cristoiu.
Silviu Mănăstire: L-aț i văzut pe Președintele Iohannis, l-aț i văzut îmbrăcat în

roșu și conducea grupul de manifestanț i. În roșu era, cu geacă...
Ion Cristoiu: Ca să poată să atragă din punctul de vedere al camerelor de luat

vederi. Să se știe că este.
Silviu Mănăstire: Interesantă observaț ie. Da, toată lumea să-l identifice să-l

poată filma. Mai aveam puț in, aț i spus la un moment dat, și-l vedeam pe
Iohannis atacând sediul Guvernului, ca pe vremuri, cu molotoave.

Ion Cristoiu: Da, mă rog, domnu Mănăstire cred că pierdem amândoi timpul
dacă începem să invocăm Constituț ie, principii, civilizaț ie. Din punctul acesta de
vedere lucrurile au ajuns la acest punct. Adică șeful statului care este o parte a
ramurii executive, (...), a coborât în stradă și a îndemnat violent pentru că putea
să spună în locul ,,găștii de penali” un text: o să fiu alături de voi și o să mă bat
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constituț ional până la ultima suflare. Faptul că a zis ,,o gașcă de penali”, îmi
amintește de, nu diferea cu nimic de oamenii nervoși din piaț ă și nu diferea cu nimic
de cei care ne înjură pe bloguri. Deci din punctul acesta de vedere e încă o dată, este
inutil să discutăm raț ionalitate, constituț ionalitate, civilizaț ie. Deci cred că merită să
discutăm, este ce vrea.

Silviu Mănăstire: Ce vrea? Asta vă întrebam, ce vrea Iohannis de la toată
povestea asta?

Ion Cristoiu: Deci sigur că o să vă mire. Klaus Iohannis nu s-a împăcat nici
acum cu gândul că PSD-ul a luat mai mult de 40%. Noi am mai discutat. Calculul
era, i se făgăduise de către băieț i, cu ,,B” mare, că ia PSD-ul 40% și ALDE 5%
dacă chiar, ba chiar că ALDE nu intră în Parlament. Ceva a defectat în noaptea
respectivă, cred că domnul Coldea este și victima acestei defectări pentru că nu
și-a îndeplinit făgăduiala, și atunci Klaus Iohannis a declanșat, după părerea
mea, împreună cu un grup din sistem, eu n-am nici o îndoială că nu face de capul
lui...

Silviu Mănăstire: Și a declanșat, haideț i să ne spuneț i după...
Ion Cristoiu: ...provocarea unei crize politice.
Silviu Mănăstire: ...după o scurtă pauză comercială să detaliem chestiunea

asta.
Ion Cristoiu: (...) După părerea mea ceva, o criză politică care nu are nici o

legătură cu suspendarea, ceva, nu știu ce e în capul lui și al ...
Silviu Mănăstire: Ce anume poate fi, pentru că oamenii, domnule Cristoiu,

opinia mea e că oamenii au dreptul să protesteze. Prezenț a Președintelui fiind...
Ion Cristoiu: Dar eu n-am criticat. Să protesteze autorizat domnu’ ...
Silviu Mănăstire: Prezenț a Președintelui trebuie descifrată, trebuie să

înț elegem. E în cădere de popularitate, alț i comentatori au spus că s-a dus ca să se
frece de mulț ime și cu ocazia asta să mai câștige puț in capital politic. Pentru că după
înfrângerea din decembrie era nevoie să se încarce cu niște capital politic. E ceva
mai mult sau pur și simplu?...

Ion Cristoiu: E ceva mai mult, domnu’ Mănăstire, suntem oameni normali?
Adică domnul Klaus Iohannis a riscat enorm pentru că ăia dacă devastează sediul
PSD, e responsabil. Dar repet, el se bazează, încă o dată, pe mămăligismul PSD.
Încă o dată, de la respingerea lui Shaidehh unde a încălcat Constituț ia, observaț i,
este o succesiune de încălcări în picioare ale PSD-ului și o să vedeț i, toate aceste
sfidări la care PSD-ul nu răspunde, o să ducă la prăbușirea PSD-ului în ochii
propriului electorat. Electoratul PSD este și el anti Iohannis, vrea și el, nu știu, să zică
liderul lor ceva.

Silviu Mănăstire: A spus astăzi Liviu Dragnea, prima declaraț ie oficială, după
întoarcerea din Statele Unite, a spus Liviu Dragnea acuma, i-a cerut de fapt
ministrului de Interne, să-și retragă echipele de jandarmi din faț a sediului PSD. Da,
ca să nu-i deranjeze pe protestatari. Asta a făcut Dragnea acum câteva minute.

Ion Cristoiu: Da, domnu’, încă o dată, este deja un fel de sâmbure de război
civil. Dumneavoastră știț i că războiul civil nu există, cum să spun, Constituț ie.
Dragnea se iluzionează că mâine o să-l sancț ioneze, cine, pe Klaus Iohannis? Trump
are altă treabă, Germania are altă treabă, nu mai e ca la suspendare să vină
americanul acela și să le spună și lui Ponta și lui Traian Băsescu să-și vâre minț ile în
cap(...). Și atunci avem o confruntare de forț ă în care Klaus Iohannis știe că din punct
de vedere constituț ional nu i se poate întâmpla nimic, în sensul acesta. (...)

Silviu Mănăstire: Păi și atunci cum să se întâmple domnu’ Cristoiu: să aducă
PSD-ul în stradă publicul anti Iohannis? Să mai difuzăm noi câteva zile?
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Ion Cristoiu: Da, să aducă... păi nu, să înconjoare... Păi eu ce spun? Trebuie să

înconjoare și ăia Cotroceniul. Lui Klaus Iohannis nu ni s-a dat din decembrie și până
acum nici o șansă. Nu neapărat cu oameni. Trebuia să înceapă un scandal în
legătură cu sistemul, un scandal cu ca cel de la SRI. Domnul Liviu Dragnea n-a
contraatacat un minut, nu-i așa? I-a dat timp lui Klaus Iohannis, l-a odihnit. Eu spun în
sensul următor: eu nu sunt omul bătăliei dar părerea mea este că Klaus Iohannis
vrea neapărat pumni. Și el dacă vrea pumni, ce să facem? Adică noi venim
acum să facem consideraț ii înalte, și eu, și dumneavoastră, mă rog, doi
intelectuali. Domnule, a încălcat Constituț ia. Îl doare în cot pe Klaus Iohannis
că a încălcat Constituț ia. Și? Și în jocul acesta de putere în care s-a ajuns, România
nemaifiind nici măcar tutelată de vreo mare putere, am ajuns în pragul unui război
civil. Adică e care pe care. Vreau să vă spun, nu i se dă lui Klaus Iohannis peste
lăbuț e acum, mâine o să vedeț i, s-ar putea să se ducă la Parlament și-l dă afară pe
Dragnea. O să vedeț i. E în stare de orice.

Silviu Mănăstire: Cum să-l dea afară pe Dragnea!?
Ion Cristoiu: Poftim?
Silviu Mănăstire? Domnule Cristoiu, cum să-l de afară pe Dragnea? Dragnea e

președintele Camerei, nu poate fi...
Ion Cristoiu: Se așează pe scaunul lui.
Silviu Mănăstire: Ei,...
Ion Cristoiu: Domnu Mănăstire, eu sunt un om normal. Am văzut de 26 de ani o

Românie în toate ipostazele. Am văzut America latină ca istorie. Nu am pomenit în
istoria modernă a României un asemenea moment în care șeful statului,
garantul ordinii publice în România, să se ducă în stradă la un miting
neautorizat și să incite la dărâmarea guvernului. (...)

Ion Cristoiu: Acum spuneț i-mi dumneavoastră, ce aț i face dumneavoastră
când ai de-a face cu Klaus Iohannis? Are sistemul de forț ă, are Cotroceniul, e
blindat...

Silviu Mănăstire: C-am ajuns aici în momentul discuț iei, practic, noi am mai
discutat la emisiuni, practic avem conturate două tabere. Le-am văzut zilele acestea.
Este Iohannis pe de o parte cu șefa DNA, cu șeful DIICOT, cu Procurorul General al
României, da,cu sistemul de forț ă...

Ion Cristoiu: Și cu șeful SRI. Domnu Mănăstire, nu scoateț i. SRI-ul, a luat
comanda butoanelor, a luat-o altcineva lui Coldea.

Silviu Mănăstire: Deci după plecarea lui Coldea SRI-ul are o nouă comandă.
Practic avem instituț iile de forț ă cu Președintele Iohannis și de partea cealaltă PSD-
ul, Guvernul, ce-or mai fi având, Ministerul Justiț iei, ceva pe acolo. Și spuneț i că
Iohannis a început lupta de gherilă, asta înț eleg eu. Da?

Ion Cristoiu: Da, încă o dată atrag atenț ia: pe fondul unui mămăligism al PSD-
ului, încă o dată. (...)

Silviu Mănăstire: Păi dar ce să facă PSD-ul, domnule Cristoiu, repet întrebarea,
am mai pus-o. Ce să facă? Să adune oamenii în stradă și PSD-ul?

Ion Cristoiu: Da, o să râdeț i.
Silviu Mănăstire: Să ne batem, să râdă Europa de noi, să ne batem aici în

târgul Capitalei?
Ion Cristoiu: Păi și, staț i un pic. Domnu, staț i un pic. Cum să spun? Înț eleptul

cedează. O zi, una, două, trei, eu nu mă interesează. Cedează, dacă vede că ălalalt
cedează, în politică la momentul acesta în România neguvernată singurul argument
este cel al forț ei. Ori dincolo nu simt o forț ă. Nu neapărat în stradă. Nu știu. A dat
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vreo declaraț ie conducerea PSD până la ora asta? Nu se poate, adică, sunteț i de
acord?

Silviu Mănăstire: Nu a dat. A spus Dragnea să...
Ion Cristoiu: Păi atunci ce discut?
Silviu Mănăstire: Da, probabil vor da o declaraț ie. (...)
Silviu Mănăstire: Păi, domnule Codrin Ștefănescu, dumneavoastră credeaț i că

oamenii ăștia care au fost zece de ani șefi de Parchete, de instituț ii de forț ă, vor
ceda așa de ușor? Dumneavoastră credeaț i că oamenii ăștia n-au și ei pârghii de
control și butoane? Credeaț i că o să fie ușor.

Codrin Ștefănescu: Domnu Mănăstire vă spun sincer, nu că am crezut că vor
ceda. Am crezut că după toate declaraț iile care le-am făcut, nu numai Sebastian
Ghiț ă, Alina Bica, fosta șefă anti MAFIA, Udrea în funcț ie de fost consilier
prezidenț ial, Traian Băsescu însuși, Ponta și alț ii, unii chiar vor simț i nevoia să-și
dea demisia și să răspundă la întrebările care s-au pus. Se pare că nu numai nu au
înț eles lucrul acesta dar am înț eles că ne și trag de urechi și ne transmit prin tot
felul de mesageri mai public sau nepublic tot felul de mesaje de ameninț are.
Cum vă luăm noi liderul de pe stradă până în aprilie, cum nu suntem noi de acord, nu
știu, cu graț ierea de exemplu ca să încurcăm tot programul de guvernare. (...)

Silviu Mănăstire: Președintele Iohannis în acest moment și-a asumat rolul de
șef al Opoziț iei, nu mai este mediator, a ieșit din litera Constituț iei?

Vizionând şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect ediţia emisiunii
„Dosar de politician”, din al cărei conţinut am exemplificat anterior, membrii Consiliului
au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea art. 65, lit. c) din Codul
audiovizualului, deoarece titlurile şi textele afişate pe ecran nu au reflectat în mod
fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate.

Vizionând şi analizând conţinutul emisiunii „Dosar de politician”, din 22 ianuarie,
membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate în titlurile şi textele afişate pe
ecran care au rulat pe o bandă galbenă în timpul emisiunii moderate de Silviu Mânăstire
nu au reflectat esenţa faptelor şi datelor prezentate în cadrul subiectelor discutate în
intervalul orar 21.00-23.00, ce s-a referit la proiectul de lege privind graț ierea și
modificarea Codului penal și manifestaț iile împotriva acestuia, reacț ia PSD-ului la
aceste manifestări

De exemplu, titlurile şi textele afişate pe ecran ce cuprindeau informaţii despre
proiectul de lege privind graț ierea și modificarea Codului penal și manifestaț iile
împotriva acestuia, precum:: Breaking News: Protest în Capitală, Război cu oamenii
în stradă, (...) Iohannis îi încurajează pe protestatari, (...) Cristoiu: E un sâmbure de
război civil, (...)Cristoiu: Iohannis vrea neapărat pumni, (...) Cristoiu: N-am văzut
niciodată un șef de stat care să incite, (...) Ștefănescu: Primim mesaje de ameninț are,
(...) Mungiu: E un război de putere în România, nu reflectă esenţa temei abordate ce
a vizat necesitatea restructurării clasei politice.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
respectat obligaţia legală stabilită expres în sarcina sa la art. 65 lit. c) din Codul
audiovizualului, potrivit căreia titlurile şi textele afişate pe ecran în timpul difuzării
emisiunilor informative şi de dezbateri, trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor
şi datelor prezentate, pentru o corectă informare a publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au
obligaţia de a informa publicul în mod corect şi obiectiv în legătură cu problemele de
interes public, fără a aduce atingere dreptului la informare corectă al telespectatorilor.
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la

art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului
S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului 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.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţă audiovizuală
nr. S-TV 26.4/15.06.2000, eliberată la 20.10.2015, decizia de autorizare
nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-6/30.05.2002, eliberată la 10.01.2017
pentru postul de televiziune B1 TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de
îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 65, lit. c) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite 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 informaţiile din textele afişate pe ecran în timpul emisiunii „Dosar de
plotician” din 22 ianuarie 2017 nu au reflectat esenţa faptelor şi datelor prezentate în
cadrul subiectelor discutate, ceea ce contravine prevederilor art. 65 din Codul
audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


