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Decizia nr. 503 din 13.10.2015
privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.

- pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 octombrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la
modul în care mai multe posturi de televiziune au reflectat, fie în emisiunile
informative din zilele de 28 – 29 mai 2015, fie în alte emisiuni, din perioada
respectivă, o ştire cu carácter violent. Acest raport a cuprins, între altele, şi
constatările cu privire la emisiunea informativă „Ştirile B1” difuzată de postul B1 TV
în ziua de 29.05.2015, ediţia de la ora 08.00, în care a fost transmisă respectiva ştire.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare
nr. 468.0-4/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, Consiliul
a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 29 alin (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu modificările
ulterioare.

Potrivit normei invocate, programele de ştiri şi de actualităţi se supun
cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.

În fapt, în ziua de 29.05.2015, postul B1 TV a difuzat de la ora 08.00, în cadrul
emisiunii informative „Ştirile B1”, o informaţie însoţită de imagini cu privire la cazul
unui taximetrist care a fost agresat fizic de fiul unui bărbat pe care taximetristul îl
lovise cu maşina, sub titlul: “Taximetrist bătut în timp ce acorda primul ajutor”.

Conform raportului de monitorizare, imaginile cu privire la acest incident
violent au fost difuzate şi de postul de televiziune B1 TV. Descrierea imaginilor a fost
făcută în partea din raportul de monitorizare referitoare la constatările de la postul de
televiziune Antena 1.

Redăm din raport:
“Descriere înregistrare video, sursa: reper24.ro: Imaginile par a fi

surprinse de o cameră de supraveghere amplasată stradal. Imaginile sunt editate,
iar pe acestea se poate observa cum o mașină, care dă ușor cu spatele, lovește o
persoană – imagini blurate în momentul impactului. Apoi, imaginile redau două
persoane care par să stea de vorbă pe marginea trotuarului, una stând în șezut
pe caldarâm (cea accidentată) și cealaltă, în fața acesteia. După câteva secunde,
apare un al treilea bărbat (fiul celui accidentat) și începe să îl lovească pe cel
care l-a accidentat (îi aplică un pumn peste figură, acesta cade pe spate, pe
asfalt, apoi bărbatul continuă să îl lovească cu picioarele în zona toracică şi
cervicală, dar și la nivelul figurii – imagini neblurate).”
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B 1 TV Știri ora 08:00, 29.05.2015 Da Nu Nu Nu

Analizând materialele prezentate, membrii Consiliului au considerat că
radiodifuzorul nu a respectat normele legale din domeniul audiovizual care impun
ca programele de ştiri să fie difuzate cu respectarea cerinţelor de protecţie a
minorilor şi a vizionării în familie.

Consiliul a constatat că difuzarea unor imagini cu caracter violent a fost făcută
fără ca acestea să fie blurate, fapt de natură a afecta creşterea şi educaţia minorilor,
deoarece vârsta nu le oferă încă suficient discernământ şi cunoştinţe acestora.

În scopul asigurării protecţiei minorilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la
difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a
acestora, iar în acest sens, protecţia copiilor se realizează, în principal, fie prin
interdicţia de a difuza programe sau subiecte care pot afecta grav dezvoltarea
fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale
orare la care copiii nu au acces audio sau video la programele respective.

Având în vedere efectele pe care materialele prezentate le pot avea asupra
copiilor, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de
intrare în legalitate, constatând că acesta nu a respectat prevederile art. 29 alin. (1)
din Codul audiovizualului, potrivit cărora programele de ştiri şi de actualităţi se supun
cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică a fost
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., titular al licenţei
audiovizuale nr. S-TV 26.3/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare
nr. 468.0-4/30.05.2002 pentru postul de televiziune B1 TV, este sancţionat cu
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea art. 29 alin (1) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual cu
modificările 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 modifiările 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1
TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul ediţiei informative „Ştirile B1” din 29 mai
2015, la o oră accesibilă minorilor, au fost transmise imagini cu caracter violent, fără ca
acestea să fie blurate.

Conform art. 29 din Codul audiovizualului, programele de ştiri şi de actualităţi se
supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


