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Decizia nr. 671 din 18.12.2014
privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et.3, birou 7, Sector 1
CUI 27759259
- pentru postul B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2014, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea de către postul de televiziune B1 TV, în perioada 15-16 noiembrie 2014, a
normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui
României.
Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000 eliberată la 27.09.2011 şi decizia de
autorizare – init.: nr. 468.0-4/30.05.2002 eliberată la 23.12.2013).
Analizând raportul de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile articolului 8 din
Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei
electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 8
“Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt
interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor
şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a
candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9”.
În fapt, postul de televiziune B1 TV în data de 16.11.2014, a difuzat în cadrul
emisiunilor informative declaraţiile politicienilor după ce aceştia şi-au exercitat
dreptul de vot. De asemenea, au fost comunicate informaţii oficiale din partea M.A.I.
şi B.E.C. cu privire la desfăşurarea procesului electoral din România, dar şi din
străinătate. Pe lângă acestea, au fost prezentate ştiri despre cum anume au votat
românii din diaspora şi problemele cu care s-au confruntat din cauza numărului
redus de secţii de votare.
În cadrul emisiunilor de dezbatere au fost invitaţi jurnalişti, analişti politici şi
consultanţi care au dezbătut subiecte referitoare la prezenţa la vot a românilor din
ţară şi din străinătate, dar şi la problemele care au intervenit în demersul procesului
electoral. Totodată, a fost comentat şi subiectul despre votul românilor din diaspora,
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fiind difuzate imagini video cu românii din străinătate care aşteptau să voteze, dar şi
cu protestele acestora faţă de dezorganizarea procesului electoral.
Redăm extrase din raportul de monitorizare întocmit pentru postul de
televiziune B1 TV în perioada 15-16 noiembrie 2014.
Astfel, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, în cadrul emisiunii „Ştirile
B1 – Alegeri Prezidenţiale” de la ora 09:00 – 10:25, moderatorul Alex Ferariu a
dezbătut împreuna cu invitaţii săi: Macoveiciuc (analist politic), Emilian Isăilă
(jurnalist), Horia Tabacu (jurnalist), printre altele, situaţia votului din diasporă precum
şi un interviu oferit de către dl. Victor Ponta, candidatul la prezidenţiale .
Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare:
Emilian Isăilă: „Hai să facem o paralelă cu ce s-a întâmplat în urmă cu două
săptămâni, atunci cozile au apărut în jurul orei doisprezece-unu, astăzi de la prima
oră de nici nu se deschiseseră secţiile de vot din străinătate şi deja erau cozi de
peste o mie de persoane şi la Paris şi la Londra şi la Torino. Deci, lucrurile nu stau
bine deloc. Iar această schimbare de ministru de Externe... E pus domnul
Meleşcanu, nu, nu a schimbat nimic, pentru că efectiv, eu am senzaţia că Guvernul
a programat astfel încât ca votanţii din străinătate să aibă obstacole pe care să nu le
poată trece. [...] Da, exact, exact. Chiar mai rău pentru că s-a întâmplat ceva în
aceste două săptămâni din cauza neregulilor de la primul mobilizarea românilor din
străinătate a fost mult mai mare şi vor veni astăzi în număr mai mare decât a fost...”
Invitatul Horia Tabacu continua cu declaraţii ce contravin art. 8 din Decizia
528/2014 din care redăm următorul citat:
Horia Tabacu: „Nu, terminasem cu studenţii. Spun, însă că în această
campanie foarte evidente au fost intenţiile de a sufoca sau de a îngreuna votul unor
oameni care pare a fi neconvenabil actualei puteri. Şi mi se pare că n-au luat nicio
măsură, nu s-au temut pentru că probabil ei se bazează pe nişte voturi sigure, pe
autobuze, pe comune întregi, probabil că la socoteală le-a ieşit aşa.„
Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea „Ştirile B1 - Alegeri
prezidenţiale” a continuat de la ora 10:28 până la 11:00, în care moderatorul Alex
Ferariu, având invitaţi pe Gabriel Bejan (jurnalist), Darie Cristea (jurnalist), Dan
Cărbunaru (jurnalist), a prezentat subiecte cu caracter electoral după cum rezultă
din conţinutul raportului de monitorizare.
În timpul emisiunii au fost difuzate declaraţiile preşedintelui în exerciţiu la
momentul respectiv, Traian Băsescu după cum urmează: “În primul rând cu votul pe
care l-am dat acum simt că încep să scap de o greutate din spate. Se va transfera
către altcineva responsabilitatea pentru România. În al doilea rând, am votat
împotriva instaurării unui regim discreţionar şi acest lucru sper să-l facă şi toţi aceia
care au fost umiliţi de câţiva ani, fiind numiţi «băsişti». Şi fac din nou un apel la ei să
vină la vot astăzi, indiferent că sunt în ţară sau în străinătate şi să le arate acelora
care i-au dispreţuit că ei contează. Şi nu vor lăsa să se instaleze în România o
putere discreţionară. Vă mulţumesc! “
Pe ecran splitat sunt difuzate imagini cu Nicolae Văcăroiu şi cu Ion Iliescu de
la secţia de votare.
Ulterior acestor informatii, este difuzată o ştire din Sibiu cu Klaus Iohannis,
candidat la prezidenţiale, făcând declaraţii: “Am votat pentru o Românie a
respectului/Iohannis:Am emoţii. Am fost la biserică înainte. Multă lume aşteaptă să
voteze şi în diaspora.[...] , sper să nu se repete situaţia de duminica trecută, dar voi
monitoriza cu foarte multă atenţie”.
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Invitaţii consideră că cele două confruntări dintre candidaţii la prezidenţiale au
fost dezamăgitoare.
De la ora 13:00 până la ora 15:00, în cadrul emisiunii “Alegeri PrezidenţialeEdiţie Specială”, moderatorul Mihai Duţă, alături de invitaţii săi Valentin Ionescu
(consultant economic), Alexandru Radu (analist politic), George Râpă (jurnalist),
Marius Dobrescu (jurnalist), a dezbătut şi criticat modul în care se desfăşoară votul
în diasporă.
Emisiunea continua cu declaraţiile domnului Mircea Geoană, după ce a votat,
precum şi declaraţiile domnului Ion Ţiriac cu privire la votul din diaspora.
Se face o analiză a prezenţei la vot, comparativ cu turul întâi şi cu
referendumul pentru suspendarea preşedintelui Băsescu.
În cadrul emisiunii “Ştirile B1-Alegeri Prezidenţiale”, difuzate de la ora 15:00,
sunt reluate declaraţiile politicienilor care şi-au exercitat dreptul de vot.
Redăm extrase din raportul de monitorizare cu privire la declaraţiile făcute de
către politicieni şi difuzate de postul de televiziune B1 TV în data de 16 noiembrie
2014, după cum urmează:
Traian Băsescu: „Am votat împotriva instaurării unui regim discreţionar şi
acest lucru sper să-l facă şi toţi aceia care au fost umiliţi de câţiva ani, fiind numiţi
«băsişti». Şi fac din nou un apel la ei să vină la vot astăzi, indiferent că sunt în ţară
sau în străinătate şi să le arate acelora care i-au dispreţuit că ei contează. Şi nu vor
lăsa să se instaleze în România o putere discreţionară. „
Victor Ponta: „Astăzi am votat pentru ca toate mamele şi bunicii noştri să
poată să trăiască într-o ţară mai bună în care să avem grijă de ei. Am votat pentru
ca toţi copiii noştri să poată să înveţe, să poată să aibă un viitor în România şi am
votat pentru convingerea mea că după 25 de ani de tranziţie, Daciana, eu, nu o să
mai fim încă o generaţie de sacrifiu. Iar după 10 ani de ceartă şi de dezbinare
putem să fim împreună şi putem să fim mai puternici. Sunt foarte încrezător, sunt
foarte responsabil şi conştient de responsabilitatea pe care o să o am, dar, de
asemenea, cred foarte mult în România şi cred că Dumnezeu va ţine cu noi să ni se
îndeplinească gândurile bune.”
Klaus Iohannis: „Astăzi am votat pentru o România a respectului, o Românie
a prosperităţii, o Românie puternică./Am şi astăzi emoţii, recunosc. Sper să fie o zi
frumoasă pentru noi toţi./Da, astăzi am fost la biserică înainte de vot.”
Ion Iliescu: „(...) Ne aflăm într-un alt stadiu al evoluţiei societăţii româneşti şi
sper ca această întinerire a conducerii ţării şi a conducerii structurilor noastre pe
verticală să dea o vigoare nouă, un nou dinamist dezvoltării viitoare. „
Liviu Dragnea: „Am votat cu foarte multă speranţă.”
Mircea Geoană: „O mare bucurie legată de ceea ce pare să fie o participare
masivă la vot, e un lucru bun. Românii par să redescopere avantajele şi obligaţiile
democraţiei şi sper ca şi în ţară şi în străinătate această participare să fie
considerabilă pentru a putea să redăm alegerilor şi sistemului de vot din România
întreaga legitimitate şi forţă pe care o democraţie trebuie să le demonstreze.”
Popescu Tăriceanu: „Doresc o altă Românie. O Românie care priveşte către
viitor, care se gândeşte la generaţiile tinere cărora trebuie să le asigure o pregătire
sollidă. Vreau ca pentru generaţiile actuale să facem mai mult pentru a crea locuri
de muncă, iar pentru cei vârstnici să le asigurăm o bătrâneţe mai îndestulată dacă
se poate şi mai liniştitiă. „
Vasile Blaga: „Am votat pentru o Românie normală, nu una a minciunii.”
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Dan Şova: „Am votat ca să schimbăm un preşedinte calificat, un preşedinte
care poate conduce România în următorii cinci ani cu siguranţă foarte bine.”
Andrei Chiliman: „Pentru o ţară cu mai puţini corupţi. O ţară normală. O ţară
în care să se aplice legile, în care DNA-ul să fie puternic, în care ANI să fie puternic
şi o ţară, cum spuneam, normală.”
Robert Negoiţă: „Avem nevoie de mai multă linişte, mai multă unitate. Avem
nevoie de construcţie. „
Gabriel Oprea face următoarele afirmaţii: „Am votat pentru progresul
României. Am votat pentru o Românie unită şi puternică în care toţi cetăţenii săi să
se simtă în siguranţă. ”
Sunt prezentate declaraţiile studenţilor care au stat la coadă pentru a-şi
exercita dreptul de a vota.
Moderatorul emisiunii “Alegeri Prezidenţiale-Ediţie specială”, difuzată de la
ora 18:30, Cătălin Prisicariu comentează alături de invitaţii săi, Sandra Pralong,
Mălin Bot (redactor şef evz.ro), Alecu Racoviceanu (jurnalist) şi Alexandru
Cumpănaşu (director Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei), subiecte
referitoare la „turismul electoral” de la nivel naţional. De asemenea, este discutat şi
subiectul despre votul din diaspora, pe ecran splitat rulând imagini cu românii din
diaspora.
Redăm un nou extras din raportul de monitorizare în care invitaţii, alături de
moderatorul emisiunii fac următoarele afirmaţii:
Alexandru Cumpănaşu: „Hai, pe bune acum. Adică Traian Băsescu n-are
interesul să iasă Iohannis după ce ieri a spus că trebuie să iasă Iohannis.”
Alexandru Cumpănaşu: „Mă rog, am spus nume de candidat. Iartă-mă! O săţi iei amenzi. Iartă-mă! Le iau eu, le iau eu. Ce să fac acum. Nu... Trebuie să fim
corecţi.”
[...]
Mălin Bot: „N-o să facă, pentru că Ponta nu vrea ca oamenii ăia să voteze.
Despre asta e vorba şi trebuie să spunem adevărul. Nu vrea, îi este frică de
diaspora şi nu vrea ca oamenii ăia să voteze.”
În intervalul orar 20:00 – 23:00 postul de televiziune B1 TV a difuzat
emisiunea „Alegeri Prezidenţiale-Ediţie specială, moderată de către Mădălina
Puşcalău, avându-i ca invitaţi pe Dorel Şandor (politolog), Remus Ştefureac
(sociolog), Ion Cristoiu (jurnalist) şi Dan Andronic, în care au loc încălcări ale
art. 8 din Decizia 528/2014, în cele ce urmează fiind redate extrase din raportul de
monitorizare cu privire la aceste încălcări.
Remus Ştefureac: „Dacă ne uităm la numărul absolut de voturi, Victor Ponta
a luat...
Mădălina Puşcalău: „Să nu spunem nume de candidaţi...”
Remus Ştefureac: „E turul I. E ştire. Nu, nu. Că spun şi despre Klaus
Iohannis. A luat 700 şi ceva de mii de voturi. Klaus Iohannis 700 şi ceva de mii de
voturi.”
Postul de televiziune a difuzat primele estimări cu privire la rezultatul
alegerilor înainte de încheierea turului doi de alegeri, acestea fiind date la ora
20:58, cu aproximativ 1 minut înainte de ora 21:00, conform ceasului afişat în
partea inferioară a ecranului, în stânga, de postul B1 TV, astfel cum reiese din
raportul de monitorizare. Cu aproximativ 9 secunde înainte de ora 20:59, invitaţii
comunică primele rezultate, însă fără a face referire la candidatul căruia îi
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corespund procentele. Moderatoarea prezintă procentele pentru fiecare candidat în
parte şi specifică faptul că aceste date sunt preluate de la Antena 3. Aceste
rezultate nu sunt afişate pe ecran.
Consemnăm în cele ce urmează un ultim extras din raportul de monitorizare
în care se regăseşte dialogul dintre moderatoarea emisiunii şi invitaţii acesteia cu
privire la situaţia relatată mai sus, şi care constituie în fapt o încălcare a art. 8 din
Decizia nr. 528/2014 :
Remus Ştefureac: „50,9. 49,1.”
Dorel Şandor: „Devine o temă critică.”
Mădălina Puşcalău: „50,9... 50,9 Victor Ponta, 49,1 Klaus Iohannis. Este
ceea ce spune Antena 3. Pentru că invitaţii mei deja au început să citească de pe
ecrane şi e normal să nu vorbim într-o pungă, să comunicăm.”
Remus Ştefureac: „50,9. 49,1.”
Dorel Şandor: „A trecut ora?”
Mădălina Puşcalău: „Este vorba despre ora 20 şi 59 de minute şi câteva
secunde. Practic, noi respectăm regulile...”
În urma analizării rapoartului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că difuzarea de către postul B1 TV a emisiunilor prezentate anterior s-a făcut cu
încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014.
Conform acestor prevederi, în ziua ce precede începerea votării şi până la
închiderea urnelor, este interzisă difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut
electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea
în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice,
alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor
în care se difuzează o rectificare sau un drept la replică în legătură cu emisiunile
difuzate în ultima zi de campanie electorală.
Astfel, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea, în ziua de 16 noiembrie
2014, a unor emisiuni având mesaje şi comentarii cu conţinut electoral , precum şi
prezentarea în programe a declaraţiilor celor doi candidaţi la prezidenţiale, Klauss
Ionannis şi Victor Ponta, continuând cu declaraţii ale reprezentanţilor acestora şi ai
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi,
printre care: Ion Iliescu , Liviu Dragnea, Mircea Geoană, Popescu Tăriceanu, Vasile
Blaga, Dan Şova, Crin Antonescu, Gabriel Oprea, ş.m.d.p. constituie, în fapt, o
promovare politică prin mesajele şi comentariile cu conţinut electoral prezentate în
aceste emisiuni, astfel cum au fost redate în cadrul raportului de monitorizare, fapt
de natură să contravină dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014.
Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în
materie de campanie electorală, membrii Consiliului au propus şi au votat
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui
României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi
lege,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV
26.3/15.06.2000 eliberată la 27.09.2011 şi decizia de autorizare – init.: nr. 468.04/30.05.2002 eliberată la 23.12.2013 pentru postul de televiziune B1 TV din
Bucureşti) este sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor
articolului 8 din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a
campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
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 postul B1 TV cu somaţie
publică, întrucât, în ziua de 16 noiembrie 2014, ziua alegerilor prezidenţiale, a
difuzat emisiuni cu caracter electoral, fapt de natură să contravină dispoziţiilor art. 8
din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei
electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
Potrivit dispoziţiilor legale invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării
şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii
cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau
prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor
politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.”
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciul Juridic, Ciobanu Dumitru
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