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Decizia nr. 194/15.03.2018
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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15.03.2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub
nr. 651/29.01.2018, raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunea “Dialoguri incomode”, difuzată în data de 28.01.2018, de postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.4/15.06.2000 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, Consiliul a
constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 33 alin. (2) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora,
informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale, numerele lor de
telefon sau adresele de e-mail nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora;
utilizarea datelor cu caracter personal este permisă în condiţiile legii speciale.

Conform raportului de monitorizare, postul de televiziune B1 TV a transmis
în data de 28.01.2018, intervalul 13:59-14:48, emisiunea Dialoguri incomode
prezentată de Laurenț iu Botin.

Invitaț i: Lavrin Covaci-avocat, Dan Bucura-jurnalist
Unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii s-a referit la faptul că

firma DESIGNMOB, producătoare de mobilă la comandă, nu-și onorează
contractele, clienț ii reclamându-i pe reprezentanț ii ei la Poliț ie și ANPC.

Titlu: Țeapă online, Cum sunt înșelaț i românii de escrocii versaț i, Zeci de
bucureșteni ț epuiț i de bani buni, Metoda e simplă. Se cere avans, iar marfa nu
mai este livrată, Atenț ie la ofertele generoase, Avans pentru mobilă. Apoi nu mai
sunt de găsit.

Laurenț iu Botin: Primul subiect se va referi la ț eapa de pe Internet,
ț eapa din online și aici o să vorbim despre o firmă fantomă, producătoare de
mobilă și despre oameni escroci care iau banii de avans și apoi duși au fost,
mobila n-o să se mai vadă niciodată. Zeci de bucureșteni sunt ț epuiț i în ultimele
luni de către o firmă care-și face reclamă pe reț elele de socializare dar și pe site-
urile de vânzări de specialitate. Firma se numește Designmob. Am căutat-o și
noi pe Internet, apare un Designmob acolo dar la numerele de contact nu se
poate accesa pagina. Ei bine, această firmă fantomă pretinde că realizează
mobilă la comandă. O ț eapă de zeci de mii de euro. Vom discuta despre acest
lucru.

Laurenț iu Botin: Cum îl cheamă, doamnă?
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Altă clientă păgubită: Pe el?
Laurenț iu Botin: Da.
Altă clientă păgubită: .
Laurenț iu Botin: Aveț i televizor pe aproape?
Altă clientă păgubită: Nu. Sunt pe stradă.
Laurenț iu Botin: Sunteț i pe stradă, bun. Vroiam să știu dacă e persoana

din ecran.(...)
Pe ecran splitat este prezentată o carte de identitate a unui bărbat de pe

care se poate citi:

Poza deț inătorului acestei cărț i de identitate este blurată în
dreptul ochilor la fel ca și zona în care este scris numele posesorului cărț ii,
CNP-ul și seria. (timp de 12sec)

Este prezentată cartea de identitate a unei femei de pe care se poate citi:

.
Poza deț inătoarei acestei cărț i de identitate este blurată în dreptul ochilor la
fel ca și zona în care este scris numele posesoarei cărț ii, CNP-ul și seria.
(timp de 8 sec)

Laurenț iu Botin: Mai avem o doamnă care a luat o ț eapă de nu mai,
comparativ cu suma vehiculată ceva mai devreme, de numai 4200 de RON-i. Bun
găsit, doamnă.

Persoană păgubită: Alo, bună ziua.
Laurenț iu Botin: Sărut mâna, doamnă., sărut mâna. E aceeași persoană

despre care vorbim?
Persoană păgubită: Dacă vorbim despre, pot să-i dau numele?
Laurenț iu Botin: Da, sigur, daț i-i numele.
Persoană păgubită: Dacă vorbim despre domnul , da,

atunci e vorba despre dânsul.
Laurenț iu Botin: Doamnă, vreau să vă întreb: sunteț i pe lângă televizor

ca să și confirmăm? (Este din nou prezentată pe ecran splitat cartea de
identitate a bărbatului cu numele Daniel-timp de 1 min 21sec.)

Membrii Consiliului consideră că, prin prezentarea pe post a cărț ilor de
identitate a soț ilor în care se puteau vedea clar datele de identificare a
acestora, respectiv adresa de domiciliu, au fost încălcate dispoziț iile art. 33 alin. (2)
din Codul audiovizualului, care prevăd că informaţiile privind adresa unei persoane
sau a familiei sale nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora.

Sub acest aspect, Consiliul consideră că radiodifuzorul nu a respectat
prevederile invocate, întrucât a adus la cunoştinţa publicului informaţii cu privire la
datele de identificare, respectiv numele, prenumele și domiciliul soț ilor

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.

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
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DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., titular al licenţei
audiovizuale nr. S-TV 26.4/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 pentru postul de televiziune B1 TV, este sancţionat cu
somaţie publică pentru încălcarea art. 33 alin. (2) 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 pe postul de televiziune 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 postul de televiziune
B1 TV cu somaţie publică, deoarece în emisiunea “Dialoguri incomode”, din
28.01.2018, au fost difuzate datele de identificarea a două persoane, respectiv
numele, prenumele și domiciliul acestora, fapt ce contravine prevederilor art. 33 din
Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu




