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Decizia nr. 138/16.01.2020
privind amendarea cu 5.000 lei 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
- pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16.01.2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza
sesizării nr. 13120/10.12.2019, cu privire la emisiunea “Actualitatea românească” difuzată
de radiodifuzorul S.C. B1 CHANNEL SRL în data de 13.09.2019.
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. 468.06/30.05.2002).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului), potrivit cărora: “În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în
care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.“
Potrivit raportului de monitorizare:
 Actualitatea românească – 13.09.2019
Emisiunea Actualitatea românească din 13.09.2019, interval orar 21.00-23.00,
moderator – Sorina Matei
Titluri: INTERLOP ELIBERAT CU ARTIFICII, MANELE ȘI ȘAMPANIE.
CARACALUL ARDE, LIDERII PSD FAC AFACERI DUBIOASE. CÂT DE INFLUENTE AU
AJUNS CLANURILE INTERLOPE. ȘEFI ÎN POLIȚIE, PETRECERE CU INTERLOPII.
ULUITOR: OMUL PRIMARULUI CU INTERLOPII LA MASĂ. ZIARISTUL CĂRUIA I S-A
DAT FOC LA MAȘINĂ, ÎN DIRECT. ROBU:”NU AM LEGĂTURI CU LUMEA
INTERLOPĂ”. AMENINȚĂRI ALE INTERLOPILOR PENTRU ZIARIȘTI. ROBU: “BOȚA
MĂ CALOMNIAZĂ DE ANI DE ZILE”.
Invitați: în studio, Lucian Romașcanu-PSD, Nicușor Dan-deputat independent, Ilie
Marinescu-psiholog, Mihai Neamțu-PMP, Vladimir Ionaș -sociolog; prin telefon în direct,
Octavian Stănescu-fost viceprimar PSD Caracal și Dragoș Boța-jurnalist.
Dacă în prima oră a emisiunii s-a discutat despre clanurile interlope din Caracal, în
ora a doua, subiectul clanurilor s-a mutat în orașul Revoluției, Timișoara, context în care
s-a făcut referire și la persoana petentului.
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Redăm în continuare transcriptul discuției (în care s-a făcut referire și la persoana
petentului), dintre Dragoș Boța (în direct prin telefon), primarul Nicolae Robu (în direct
prin telefon), moderatoare și restul invitaților din platou.
Sel.1(rep.59.07-59.59,sel.13-21;rep.00.00-04.53,sel.13-22) Sorina Matei: Am
revenit, doamnelor și domnilor în direct, mai discutăm puțin de clanurile interlope,
că...aicea tot timpul invitații când am făcut acest subiect au spus doamna Matei dar...nu
sunt numai în Caracal, e adevărat, nu sunt numai în Caracal, sunt și în Timișoara, poate
află și alți colegi din presă care au spus că domne, în orașul Revoluției - Timișoara nu
sunt clanuri interlope, bineînțeles că în orașul Revoluției sunt clanuri interlope, tocmai acu
ceva timp i-au dat foc la mașină lui Dragoș Boța. Dragoș Boța este un ziarist care este în
direct cu noi, și care scrii de aceste clanuri interlope de ...interlopii tăi, că au niște nume
imposibile acolo și relațiile cu un alt primar, de o altă coloratură
politică...domnu’...domnu’...
Dragoș Boța (telefonic): domnu’ Robu
Sorina Matei: domnu’ Robu, primarul de la....
Dragoș Boța (telefonic): un primar pur-sânge liberal
Sorina Matei: pur-sânge liberal
Dragoș Boța (telefonic): dovadă că..Sorina…este cea mai bună dovadă a faptului
că nu contează în cazul crimei organizate culoarea politică, infractorii lumii interlope este
interesată să aibă conexiuni în administrația publică, în ceea ce înseamnă puterea
statului, și asta este dovada...ceea ce vedeți acum pe imagini (sunt difuzate imagini cu
mai mulți bărbați la o masă, unii având fețele încercuite cu roșu și o săgeată roșie
îndreptată spre brațul unui alt bărbat!!!) sunt...este materialul publicat în urmă cu un an și
ceva de mine în care arătam legăturile lui Ioan Nasleu, fost ofițer SRI, fost senator
PRM, trecut la PNL și apoi fost secretar de st..ă...fost secretar stat, dacă nu mă
înșel, la ANRP…omul de încredere a lui Nicolae Robu împreună la cheful cu lideri ai
lumii interlope și prieten foarte bun cu Lucian Boncu, Lucian Boncu unul dintre cei
mai grei lideri la ora actuală din lumea interlopă, care are 2 condamnări până acum
pentru violențe, care a fost… care a fost ridicat, reținut după ce anul trecut a
omorât o bătrână, după ce i s-au analizat probele de sânge a reieșit că a consumat
cocaină, dar trebuie să spun că acest material pe care voi prezentați acum
fotografiile le-am publicat în urmă cu un an și ceva, iar la 11 zile după acel moment,
întâmplător, mașinii mele i s-a dat foc. S-a stabilit fără dubiu că a fost o acțiune
intenționată, ce au reușit până acum polițiștii să afle este că doi, trei indivizi au apărut
undeva spre dimineață, după ce pompierii stinseseră focul. Culmea, știau că e mașina
unui ziarist, culmea, știau multe lucruri despre familia mea. Am fost inspirat atunci să le
cer polițiștilor să-i legitimeze, au fost lăsați, ulterior s-a făcut anchetă, cert este că unul
dintre ei, ce să vezi, era angajat al firmei de pază unde la vremea respectivă, prietenul
de chefuri a lui Nasleu era angajat. Acest indvid a fost găsit ca făcând cămătărie și s-a
dovedit că nu ar avea o legătură directă cu acțiunea de incendiere, dar s-a dovedit
apropierea de Boncu, și aș mai face, după momentul incendierii...
Sorina Matei: Aș vrea să le spui telespectatorilor Dragoș, că lumea nu-l știe nici
pe Nasleu, nici pe…Nasleu e consilierul Primarului, omul de încredere...
Dragoș Boța (telefonic): A fost. Omul de încredere cu care a fost plecat în...în
toamna..în iarna anului trecut împreună în Statele Unite și ca...despre care am publicat
lucruri, cum să spun, orice primar…când ai un consilier care se bate în cluburi cu
oameni de afaceri, care are, am descoperit că se plimba cu mașina unei firme care
are contract cu Primăria, care și-a declarat în fals în declarația de avere, ani de zile
a uitat să-și treacă niște firme unde este acționar, și care, surpriză, aici vine marea
surpriză, s-a mutat în casa construită de un alt lider interlop, într-un, într-o poveste
imobiliară care este legată direct de Primăria Timișoara prin faptul că, spun doar
atât, s-au construit acolo niște case la marginea Timișoarei, s-au făcut niște PUZuri și, pentru că tot ai câțiva specialiști în ceea ce înseamnă administrație publică, să-mi
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spuneți și mie unde în România ați mai pomenit ca pentru acele PUZ-uri, spațiile verzi
obligatorii să fie mutate pe niște parcele ale altor proprietari...
Sorina Matei: Nu știu, aici poate-ți răspunde domnul Dan, că mai multe cu PUZurile...centrul Timișoarei e devastat de interlopi, adică, din câte știu eu acolo sunt multe
probleme!
Nicușor Dan: Nu, am văzut și în București, se demolează o fabrică, se
construiește un Mall, și se pune un spațiu verde la 2 kilometri pe locația altei foste fabrici,
deci asta este ceva frecvent din păcate.
Dragoș Boța (telefonic): Da, dar este o încălcare flagrantă a legii.
Nicușor Dan: Bineînțeles!
Sorina Matei: Da’ eu te-aș întreba, cam ce afaceri au interlopii cu administrația
publică, că văd că domnul Robu...tu tot scrii, adică tot scrii, i-ai terminat nervos,
adică...din câte văd...am văzut cum te-au înjurat...că au spus că-i scoți din ridicol, sau
ceva...deci
Sel.1 (rep.04.53-09.51, sel.13-22) Dragoș Boța (telefonic): Da, da, da, da.
Sorina Matei: Chiar râdeam într-o dimineață…
Dragoș Boța (telefonic): ...Bun am și un proces, că mi-am permis să îl bat pe un
om care e condamnat de două ori interlop, adică, mă…ne judecăm. Păi fac afaceri,
deocamdată fac afaceri foarte bune cu cocaină, pentru că, ce să vezi, omul de încredere
al primarului Nicolae Robu stă la masă, și am dat fotografia, cu doi oameni care
sunt, unul cel puțin consumator de cocaină...declarația lui dată la DIICOT, acest
Lucian Boncu, care ce să vezi, s-a dus și a devenit sifonul DIICOT-ului cum, ăsta e
limbajul interlopilor, și l-a dat pe omul car îi aducea cocaină, și a spus: “eu nu mai
iau cocaină din 2013”, da ce să vezi, el tocmai fusese pus sub acuzare pentru că a
condus și a omorât o femeie fiind drogat, așa-mi spun anlizele preliminare. Îți dai
seama afacerile sunt legate de zona imobiliară, și de fapt aicea este cheia care leagă
lumea interlopă de administrația condusă de Nicolae Robu, pe de-o parte sunt interesele
imobiliare de obținere de PUZ-uri, de...spuneam de afacerea respectivă, de obțienerea de
autorizații...
Sorina Matei: Și de ce crezi, că am văzu că domnului Robu îi place așa, că am
văzut că scrie pe Facebook, e foarte conectat da, de ce nu se desprinde de acești
oameni?
Dragoș Boța (telefonic): Nu, nu, nu...domnia sa suține că, uite, domnul Nasleu,
tocmai ieri am spus că a pierdut multe, a încasat multe pentru domnia sa, și va mai
încasa, îl suține, este omul lui de încredere, și a spus într-o conferință de presă, atenție,
am de unde să pierd procente pentru Nasleu, chiar dacă mai face prostii, dar ce este
mai grav este că am descoperit noi și a venit Curtea de Conturi acum și a confirmat că sau făcut niște mișcări ilegale de personal, în ce sens? Doamne apropiate de aceste
grupări interlope au fost angajate în Primăria Timișoara…
Sorina Matei: Bună seara domnu’ primar! Domnu’ primar, domnu’ primar suntem
în direct cu Dragoș Boța, care vă reproșează aceste relații cu zona interlopă din
Timișoara.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Mie...dacă îndrăznește să mă acuze pe mine că
am vreo relație cu vreo persoană din lumea interlopă, l-am dat a doua zi în judecată
pentru calomnie, pentru că așa ceva este inadmisibil. N-am relație cu nimeni și nu voi
avea...
Sorina Matei: Ionuț Nasleu, acest domn care este consilier...
Primar Nicolae Robu (telefonic): Nu cred că a putut să...este un ticălos fără
margini, dar nu cred că a putut să spună...
Dragoș Boța (telefonic): Domnule primar, am spus că oamenii dumneavoastră
de încredere, atenție...Nasleu este omul dumneavoastră de încredere.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Eu răspund pentru faptele mele. Ați putut afirma
că eu am relații cu cineva din lumea interlopă? Presupun că asta chiar n-ați spus-o.

4
Dragoș Boța (telefonic): Domnule primar, calmați-vă și ascultați cu atenție. Am
spus în felul următor, că omul dumneavoastră de încredere Ioan Nasleu are legături
cu lumea interlopă, că oameni apropiați de lumea interlopă au fost angajați în
Primăria Timișoara
Primar Nicolae Robu (telefonic):...eu nu știu ce legături are…
Dragoș Boța (telefonic): ...că oameni apropiați de lumea interlopă au fost angajați
în Primăria Timișoara...
Sorina Matei: Vă rog pe rând...
Primar Nicolae Robu (telefonic):...Vă rog să-mi permiteți să vorbesc și eu...vă
rog frumos, da...
Sorina Matei: Vă rog domnu’ primar...
Primar Nicolae Robu (telefonic):...eu nu am relații cu nimeni...
Sorina Matei: Spune...Dragoș spune și ați văzut că scrie de foarte mulți
ani...da...că oameni apropiați de dumneavoastră au relații cu lumea interlopă din
Timișoara.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Da...domnul Boța îl acuză pe domnul Nasleu
mereu, că ar avea relații cu oameni din lumea interlopă...
Sorina Matei: Există și fotografii domnu’ primar..
Primar Nicolae Robu (telefonic): Poftiți?
Sorina Matei: Sunt și fotografii, imagini, petreceri...de toate.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Da, au fost cândva. El se jură că nu a fost în
nicio relație necurată, că a cunoscut oameni din această lume când a fost lucrător în SRI,
responsabil chiar de această lume, dar nu are nicio implicare ilegală sau, mă rog, imorală,
cu acești oameni, asta spune el, ori eu, pentru că domnul Boța îi aduce acuze, nu pot să
îl pedepsesc pe un om, care până una alta, își face datoria. Atunci când voi constata că
face, Doamne ferește, ilegalități, că nu-și face datoria, mă voi rupe de el instantaneu,
dacă așa ceva se va întâmpla...
Sorina Matei: Vorbiți de domnul Nasleu, de acest consilier al dumneavoastră...
Primar Nicolae Robu (telefonic): De domnul Nasleu vorbesc, eu nu cunosc
persoanele celelalte, deci de domnul Nasleu vorbesc.
Sorina Matei: Da’ n-ați văzut și dumneavoastră fotografiile, în ce anturaj apare
domnul Nasleu?!
Primar Nicolae Robu (telefonic): Astea sunt de altădată, nu sunt de acuma
aceste fotografii, sunt din altă perioadă.
Dragoș Boța (telefonic): Vă trimit unele de trei zile domnule primar...
Sorina Matei: Auziți că vă trimite unele de trei zile, proaspete, proaspete,
proaspete.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Păi, vreau să văd!
Mihai Neamțu: Domnule primar, iertați-mă că intervin, Mihai Neamțu…
Primar Nicolae Robu (telefonic): …nu este consilierul meu personal...
Dragoș Boța (telefonic): …a fost...
(.....)
Sel.1 (rep.12.00-15.34, sel.13-22) Sorina Matei: Dar dacă-l prindeți cu un
interlop pe consilierul dumneavoastră îl dați afară, îmi promiteți mie în direct?
Primar Nicolae Robu (telefonic): Da, el nu mai este consilierul meu, este
director la o societate comercială, dar eu i-am spus, în acea perioadă când s-a
vorbit despre relațiile lui cu lumea interlopă, eu nu știam de așa ceva, i-am spus,
atenție, dacă se întîmplă să mai fii în astfel de relații, pleci a doua zi din postul de
consilier.
Sorina Matei: Auziți, da’ dânsul a fost și la SRI, că Dragoș Boța așa spune?!
Primar Nicolae Robu (telefonic): A fost lucrător în SRI și a răspuns de lumea
interlopă…
Dragoș Boța (telefonic): Și a fost dat afară, Sorina Matei.
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Sorina Matei: Și ce făcea în SRI, se ocupa de interlopi?
Dragoș Boța (telefonic): Domnule primar, dacă-mi permiteți o întrebare?
Primar Nicolae Robu (telefonic): Doamna Sorina Matei, eu nu știu dacă a fost
dat afară...
Sorina Matei: Am înțeles.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Acuma aud prima dată că ar fi fost dat afară,
eu știu că el a plecat, nu l-am întrebat niciodată pentru că e o zonă sensibilă.
Mihai Neamțu: Domnu’ Robu iertați-mă că intervin, Mihai Neamțu. Domnu Robu,
sunteți cadru universitar și vă respect ca profesor al școlii românești, și mulți v-au
respectat pentru că ați avut acest parcurs academic, întrebare – nu vi se pare periculos
ca după cazul Caracal, după revelațiile din această vară privind această conivență între
politic și zona interlopă, să declarați că aveți procente de pierdut, apropo, în contextul în
care USR-ul a lansat un candidat foarte interesant și, în multe privințe, credibil, care vă
poate detrona într-o bună zi, nu vi se pare riscant ca profesor universitar să acceptați, pe
de-o parte, această vecinătate? Și punctul 2, nu vi se pare bizar? A doua întrebare
domnu Robu, și cu asta închei, că v-am ascultat cu plăcere. Domnu Robu, a doua
întrebare, numai puțin, în calitate de administrator șef al Timișoarei, nu vi se pare bizar
să spuneți că nu știți în ce condiții un om a părăsit locul lui de muncă, recte SRI,
pentru că dacă tu îl iei, dat afară de alții, cum îl angajezi cu entuziasm, că primele
întrebări când tu angajezi un om sunt în ce condiții ai părăsit locul tău de muncă?
Și dacă l-a părăsit în condiții de scandal, tu nu-l angajezi. Cum îl angajați
dumneavoastră pe ăsta fără să știți cum a plecat?
Sorina Matei: Haideți să-l lăsăm și pe domnul primar să răspundă, vă rog. Are o
întrebare și Dragoș la dumneavoastră.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Vă răspund, vă răspund la ambele întrebări, cu
respect, n-ați fost atent poate sau, cine știe, eu sunt prin telefon, nu putem comunica așa
cum ar trebui, eu am afirmat că am greșit atunci când am făcut acea afirmație, că nu a
fost, nu era o afirmație potrivită, să mă exprim așa, am făcut o afirmație nepotrivită, acum
vreo doi ani s-a întâmplat asta, dar afirmația mea nu a fost făcută că deși are relații cu
lumea interlopă eu îmi permit să pierd, a fost vorba de cu totul și cu totul altceva, așa mai
mult o afirmație generică, în sensul acesta. Am greșit, încă o dată, am greșit cu această
afirmație.
Sorina Matei: Ați greșit…măcar sunteți...da...Dragoș are o întrebare la
dumneavoastră.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Vă răspund și la întrebarea a doua, dați-mi voie
să vă răspund și la întrebarea a doua. În lumea aceasta a serviciilor lucrurile sunt mai
delicate și eu nu puteam să fac o cercetare să văd de ce a fost dat el afară, am fost
asigurat că este un om care-și face datoria, un om corect, și nimeni nu mi-a spus
vreodată că ar fi fost dat afară din SRI. Acum aud asta pentru prima dată.
Sorina Matei: Vedeți, uneori ziariștii lucrează cu informația.
Vladimir Ionașu: Domnu Robu, îmi cer scuze, Vladimir Ionaș. O întrebare legată,
ați spus că nu știți dacă există clanuri interlope în Timișoara, de vreo două săptămâni...
(...)
Dragoș Boța (telefonic): Bun, întrebarea este foarte simplă, în cazul în care
sunt dovezi de necontestat, de ce nu acționați și de ce țineți oameni, vă
încăpățânați să țineți lângă dumneavoastră oameni apropiați de crima organizată
din Timișoara și de lumea interlopă? Aceasta este întrebarea.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Pe cine țin eu? Spuneți nume și prenume să
vă poată da în judecată acei oameni!
Dragoș Boța (telefonic): Pe Ioan Nasleu, de exemplu, domnule primar, despre
care dumneavoastră ieri spuneați că îl garantați în continuare și îl girați. Nu credeți
că PNL va pierde procente la următoarele alegeri, dacă dumneavoastră vă
încăpățânați să țineți astfel de oameni în brațe?
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Sorina Matei: Cu Nasleu, domnule primar...tot la Nasleu ajungem.
Dragoș Boța (telefonic): Și el este unul dintre exemple.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Eu nu țin pe nimeni în brațe.
Sorina Matei: Am înțeles.
Primar Nicolae Robu (telefonic): Eu judec lumea cu prezumția, oamenii cu
prezumția de nevinovăție, eu sunt un democrat, există instituții ale statului, să-și facă
datoria, dacă cineva…
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că, în emisiunea monitorizată, a fost prejudiciată imaginea d-lui
Ioan Nasleu, la adresa căruia au fost formulate grave acuzaţii de natură penală şi morală,
fără a fi puse la dispoziţia publicului dovezi care să ateste realitatea faptelor imputate,
ceea ce contravine dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.
Potrivit normei invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
Aşa cum reiese din raportul de monitorizare, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit această
obligaţie legală.
Astfel, pe de o parte, afirmaţiile incriminatoare nu au fost probate în niciun fel, iar
pe de altă parte nu s-au făcut niciun fel de precizări potrivit cărora persoana vizată de
comentarii ar fi fost contactată pentru a-şi expune punctul de vedere şi aceasta ar fi
refuzat acest demers ori nu ar fi putut fi contactată.
Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza,
însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine,
afectat prin afirmaţii nesusţinute cu dovezi.
Din această perspectivă, art. 30 alin. (6) din Constituţia României statuează că
libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a
persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
În privinţa libertăţii de exprimare, atât Curtea Constituţională a României, cât şi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la liberă
exprimare, pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce
aparţin altor persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru, în caz contrar,
abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea răspunderii juridice.
S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de
norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în care
este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi
intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. Opiniile exprimate în
unele dintre emisiuni nu au fost critice, în limitele libertăţii de exprimare, ci s-au
transformat într-un discurs acuzator la adresa unor persoane, fără a fi prezentate şi
probe în susţinerea acestora.
În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr.
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună
unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul
fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.
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Supusă la vot, propunerea de amendare 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 (3) 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. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
26.4/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002 pentru postul de
televiziune B1 TV) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor
art. 40 alin. (1) 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 audiovizualului
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 postul B1 TV cu amendă de
5.000 lei, deoarece, în emisiunea „Actualitatea românească” din 13.09.2019, au fost
formulate acuzaţii nesusţinute cu dovezi la adresa unei persoane, care nu a fost
contactată şi invitată să exprime un punct de vedere referitoare la faptele nelegale
imputate, ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului.
Potrivit normei invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări
și relații europene
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu

