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Decizia nr. 12 din 18.01.2018
privind amendarea cu 20.000 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. RO 27759259
Fax: 021/599.66.03
E-mail: mihaela@b1tv.ro
- pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 ianuarie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a continuat dezbaterile şi a decis amendarea cu 20.000 de lei a
radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. după ce, în şedinţa anterioară, din data de
16 ianuarie, a analizat rapoartele de monitorizare şi situaţia sintetică întocmită în baza
respectivelor rapoarte, referitoare la programele difuzate de principalele posturi de
televiziune cu acoperire naţională în perioada 13-17 decembrie 2017, programe cu privire
la care au fost înregistrate sesizările nr.10663/14.12.2017, nr.10665/14.12.2017,
nr.10666/14.12.2017, nr.10666/1/14.12.2017, nr.10678/14.12.2017, nr.10689/15.12.2017,
nr.10690/15.12.2017 şi nr. 10697/15.12.2017.
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 elib. la 20.10.2015 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 elib. la 10.01.2017).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după vizionarea înregistrărilor şi analizarea
rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 18 lit. a) şi 29 alin. (2)
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Conform art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului, este interzisă difuzarea, în
cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot
afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care
conţin pornografie sau violenţă nejustificată.
Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
- art. 18 alin. (1) lit. a): Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care
prezintă:
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de
intensitate sau gravitate;
- art. 29 alin. (2): Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de
violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut
telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal: "Atenţie! Imagini care vă pot afecta
emoţional.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene
de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.
În fapt, în perioada 13-17 decembrie 2017, postul de televiziune B1 TV a prezentat,
în cadrul programelor difuzate, informaţii, comentarii şi imagini referitoare la o agresiune
soldată cu moartea unei tinere, ce a fost împinsă de o femeie pe şinele de la metrou în
staţia Dristor 1, precum şi imagini prezentând o altă agresiune, având acelaşi autor,
petrecută în staţia de metrou Costin Georgian, în data de 12 decembrie 2017.
Din analiza situaţiei prezentate, întocmită în baza rapoartelor de monitorizare
privind programele difuzate de principalele posturi generaliste şi de ştiri, ce difuzează
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programe la nivel naţional, s-a constatat că postul de televiziune a difuzat în mod repetat
imaginile.
Astfel, conform situaţiei prezentate, postul de televiziune B1 TV a difuzat, în cadrul
emisiunilor de ştiri şi dezbateri prezentate în perioada 13-17 decembrie 2017, de 1884 de
ori înregistrările camerelor de supraveghere din staţiile de metrou în care s-a produs
tentativa (Costin Georgian) şi crima (Dristor 1), după cum urmează:
- în data de 13.12.2017 – 673 de difuzări
- în data de 14.12.2017 – 997 de difuzări
- în data de 15.12.2017 – 194 de difuzări
- în data de 16.12.2017 – 11 difuzări
- în data de 17.12.2017 – 9 difuzări.
Spre exemplificare, potrivit raportului de monitorizare, în data de 13 decembrie 2017, în
cadrul emisiunii „Bună, România!”, în intervalul orar 18.29-18.36 a prezentat: imagini
difuzate cu încetinitorul (pe ecran întreg - 24 difuzări, pe video wall - 18 difuzări, pe ecran
splitat - 16 difuzări), imagini difuzate la viteză normală de redare (pe ecran întreg - 50
difuzări, pe video wall - 11 difuzări, pe ecran splitat - 21 difuzări), imagini difuzate cu
încetinitorul (pe ecran întreg - 11, pe video wall - 14 difuzări, pe ecran splitat - 19 difuzări).
De asemenea, aşa cum rezultă din raport, în zilele următoare, postul de televiziune a
difuzat, în intervalul orar 6.00-23,00, în mod repetat, în cadrul emisiunilor de ştiri şi
dezbateri „imagini din staţia Dristor în care se vede cum agresoarea se uită de două ori
dacă vine trenul de metrou, se retrage după coloane, o îmbrânceşte violent pe victimă şi
apoi o loveşte cu piciorul. Este făcut stop cadrul pe momentele în care agresoarea se uită
dacă vine trenul şi când o îmbrânceşte pe victimă. În continuare sunt prezentate imagini
din staţia Dristor în care un călător se apropie de trenul de metrou care lovise victima.”

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor
de programe, protecţie asigurată de art. 39 din Legea audiovizualului, dispoziţie care
interzice difuzarea programelor care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau
morală a minorilor, în special a programelor care conţin violenţă nejustificată.
Membrii Consiliului au apreciat că difuzarea repetată a imaginilor prezentând violenţa
fizică într-un grad mare de intensitate şi gravitate, respectiv uciderea unei persoane, au
fost de natură să afecteze grav minorii care, având în vedere orele de difuzare a
programelor, au avut acces neîngrădit la vizionarea acestora.
Or, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, nu pot fi
difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau
de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate.
De asemenea, ca regulă de protecţie a minorilor, legiuitorul a instituit, la art. 29
alin. (2) din Codul audiovizualului, norme obligatorii pentru radiodifuzori referitoare la
modul de difuzare a unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact
emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, precum şi
interdicţia difuzării repetate a acestora.
Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul
programelor audiovizuale difuzate, o protecţie reală a copiilor, care sunt lipsiţi de
maturitate, au un discernământ redus şi nu au capacitatea reprezentării faptelor şi
consecinţelor ce decurg din acestea, precum şi gravitatea unor astfel de fapte.
Difuzarea repetată a unor ştiri însoţite de imagini şocante, la o oră accesibilă
minorilor, a încălcat principiul interesului superior al copilului, principiu statuat de
întreaga legislaţie privitoare la drepturile acestuia, din care, o parte importantă o
constituie legislaţia audiovizuală ce protejează aceste drepturi.
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În aceste condiţii, membrii Consiliului au considerat că imaginile şocante,
traumatizante pentru public, în general, au accentuat, cu deosebire, trauma minorilor care
le-au putut viziona fără restricţie, la ore accesibile tuturor categoriilor de telespectatori.
Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că difuzarea repetată,
excesivă, a imaginilor de violenţă extremă nu poate fi justificată de radiodifuzor prin
invocarea vreunui interes public.
Faţă de toate aceste aspecte constatate în cadrul emisiunilor analizate, ţinând cont
de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea
audiovizualului, precum şi pe cel prevăzut la art. 144 alin. (3) lit. e) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de
20.000 de lei.
Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi 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 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017 pentru postul de televiziune B1 TV)
se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor
art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi a art. 18 alin. (1) lit. a) şi 29 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 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 amendă de 20.000 de lei postul
B1 TV deoarece în perioada 13-17 decembrie 2017 a difuzat, la ore accesibile minorilor,
în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri, de 1884 de ori, înregistrările camerelor de
supraveghere din staţiile de metrou în care au avut loc o crimă şi o tentativă de omor,
înregistrări de natură a afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a minorilor.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU
Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

