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Decizia nr. 1050 din 19.11.2019
privind sancționarea cu somație 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  19  noiembrie 2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului  a  analizat  raportul întocmit  de  Direcţia  Monitorizare  în  baza  sesizării
11798/10.11.2019, cu privire la emisiunea “România Alege-Știri” din data de 10 noiembrie
2019,  precum  și raportul de monitorizare referitor la emisiunea “Lumea lui Banciu”  ediția
difuzată de postul B1 TV în data de 11.11.2019.

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 eliberată la  20.10.2015 şi  decizia de
autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017).

În  urma  analizării  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. 8 din Decizia nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei
electorale  pentru  alegerea  Preşedintelui  României,  cu  modificările  și completările
ulterioare, precum și dispozițiile art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul
de  reglementare  a  conţinutului  audiovizual,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare
(Codul audiovizualului), conform cărora:

“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.”

“Art. 40 (5) -  Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să
nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige
la violenţă.”

În fapt, postul de televiziune B1 Tv a transmis în data de 10.11.2019, intervalul
10:00-10:53, emisiunea “România alege-Știri” în cadrul căreia a fost difuzată știrea cu
titlurile  “Discursul unui șef de stat, Când Președintele a făcut istorie în România” cu
următorul conținut:

“Sel.1  (36.21/10-10.asf)  Prezentatoare:  Față  de  guvernanți  sau  parlamentari,
Președintele are parte de mult mai puțină expunere publică. Iar atunci când o face, de
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multe ori este vorba de un cadru oficial și un discurs de complezență. Există însă și
acele momente când Președintele și dă adevărata măsură, când mișcă o  națiune sau
don  contră,  o  îngrozește.   Dacă  declarațiile  aleșilor  sunt  uitate  de  la  o  zi  la  alta,
Președintele este în postura de a face istorie în anumite împrejurări. Urmăriți câteva
astfel de momente.

În continuare, sunt prezentate imagini cu  Ion Iliescu în care le mulțumea minerilor
veniți în București, în iunie 1990, imagini cu Traian Băsescu în care anunța că toate
structurile statului colaborează pentru eliberarea celor trei jurnaliști români luați ostatici
în Irak, în 2005 sau discurs din 2010 în care anunța reducerea fondului de salarii pentru
bugetari cu 25%. 

Sunt  prezentate  și  imagini  cu  Președintele  Klaus  Iohannis  de  la  întâlnirea  cu
premierul Israelului din  2019:

Sel.2 (39.03/10.10.asf) Voce din off: Un discurs de o asemenea magnitudine și
impact social a mai avut numai Klaus Iohannis la finalul  întâlnirii  Summit-ului
NATO din acest an. O mențiune aparte însă merită conferința comună de presă cu
premierul Israelului,  Beniamin Netanyahu, în primul rând din cauza scandalului
mutării Ambasadei dar mai ales pentru aportul Israelului în drama de la Colectiv.
(Este prezentat discursul în limba engleză a Președintelui Iohannis, titrat în limba
română pe ecran.)

Klaus  Iohannis: Mulțumesc  cu  această  ocazie  Israelului  pentru  sprijinul
acordat în urma tragicului eveniment petrecut în Clubul Colectiv din București, în
noiembrie 2015,  multe spitale din Israel s-au oferit  atunci  să preia răniți  și  să
trimită  doctori  și  multe  persoane  s-au  implicat.  Mulțumim încă  o  dată  pentru
această deosebită manifestare de solidaritate și apreciem acest tip de implicare. “

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că materialul ce a făcut obiectul analizei a prezentat un candidat
și a fost difuzat, în data de 10 noiembrie 2019, ziua în care s-a desfășurat primul tur de
scrutin pentru alegerile prezidențiale,  situație de natură să contravină  dispozițiilor art. 8
din Decizia CNA nr. 781/2019 cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit dispozițiilor 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, cu excepţia situaţiilor prevăzute la
art. 9, respectiv acordarea unui drept la replică sau rectificare.

De asemenea, în aceeași ședință publică, membrii Consiliului au analizat raportul
de monitorizare referitor la  emisiunea ”Lumea lui Banciu”, ediția  difuzată de postul B1
TV în data de 11.11.2019, în intervalul orar 22.58-00.00. 

Potrivit  raportului  de  monitorizare,  comentând  despre  rezultatele  alegerilor
prezidențiale, Radu Banciu a făcut următoarele declarații:

“(….) Ei bine, alegerile prezidențiale, câștigate de trufașul Evo Morales, contestat
evident, văzând că lumea a ieșit în stradă, Evo Morales a venit cu această replică, aș
spune, bucureșteană, dâmbovițeană: "Ce ar fi să repetăm alegerile prezidențiale? Uite,
eu v-am înțeles, toți sunteți nemulțumiți, poate că au mai fost și niște mișmașuri, poate
că s-a votat și din lanul cu porumb", să mă ierte cretinii din Teleorman, dar porumbul s-
a inventat în Bolivia, nu în Europa. Așa, de acolo l-au adus europenii. Și a zis Morales,
hai că mai facem un set, gândindu-se că îi va fura și acolo de le vor suna capacele. Ăia
au zis nu, au manifestat în continuare, cu cratițele, cu tigăile, cu ce mai aveau prin
casă, și ăsta a trebuit să își dea demisia, și acum vor să îl alunge definitiv din țară și să
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își  găsească  mormântul  undeva  în  zona  Golfului  Persic.  Da,  pentru  că  i-a  păcălit,
pentru că i-a mințit. Uite, bă, astea sunt revoluțiile de care își amintește lumea, nu de
cât de naturală este fizic sau intelectual Viorica Vasilica Dăncilă, cu Teleormanul ei.
Asta e istoria, bă. Să îl alungi pe ăla intercontinental. Da?! Apropo de vladnicii noștri
atlantiști,  niște căcați!  Da,  deci,  ăia îl  alungă,  Bolivia  are ieșire la Pacific,  să avem
pardon. Practic, e o țară fără ieșire la mare, dar prin Peru, prin lacul Titicaca, ei când se
duc la mare, se duc la Pacific, cum se duc sârbii în Muntenegru, că nu mai au ieșire.
Da, în sensul ăsta vreau să spun, că o să mă ia alde Cumpănașu că nu știu geografie.
Nu, Bolivia nu are ieșire la mare.”
 

Având în vedere conținutul redat anterior, Consiliul a constatat că  emisiunea a
fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit
cărora,  moderatorii,  prezentatorii  şi  realizatorii  programelor  au  obligaţia  să  nu
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la
violenţă. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că realizatorul emisiunii a utilizat un limbaj
injurios,  de  natură  să  prejudicieze  demnitatea  umană,  prin  introducerea  total
nejustificată în comentariu a  referirii cu caracter general la “cretinii din Teleorman”.  

Având în vedere aceste aspecte și  ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În  temeiul  art.  14  alin.  (1)  din  Decizia  CNA  nr.  781/2019  privind  regulile  de
desfăşurare  în  audiovizual  a  campaniei  electorale  pentru  alegerea  Preşedintelui
României, cu modificările  și completările ulterioare, și a 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. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
26.4/15.06.2000  eliberată  la  20.10.2015  şi  decizia  de  autorizare  nr.  468.0-6/30.05.2002
eliberată la 10.01.2017 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu somație publică pentru
încălcarea prevederilor art.  8  din Decizia  nr. 781/2019  privind regulile de desfăşurare în
audiovizual  a  campaniei  electorale  pentru  alegerea  Preşedintelui  României,  cu
modificările  și completările  ulterioare și  a  art.  40  alin.  (5)  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 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 somație publică postul B1 TV,
deoarece,  în ziua de 10 noiembrie 2019 a  difuzat  știrea cu titlurile “Discursul unui șef
de stat, Când Președintele a făcut istorie în România”, în cadrul căreia a fost prezentat
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și  un candidat  la  alegerile  ce  se desfășurau în  ziua respectivă,  faptă  de natură  să
contravină prevederilor art. 8 din Decizia nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispozițiilor 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,  cu  excepţia  situaţiilor  privind
acordarea unui drept la replică sau rectificare.

De asemenea, sancțiunea a fost aplicată și pentru încălcarea, în cadrul ediției din
11 noiembrie 2019 a emisiunii ”Lumea lui Banciu”, a obligației realizatorului, prevăzută
de art. 40 din codul audiovizualului,  de a nu utiliza un limbaj injurios, de natură să
afecteze drepturi fundamentale ale omului. ”

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

PREŞEDINTE 

MARIA MONICA GUBERNAT

                                                            Întocmit,
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

                                                               Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu
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