Decizia nr. 542 din 22.09.2020
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. 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 22 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul sinteză întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiuni destinate campaniei electorale, difuzate în perioada 04-10.09.202, de postul B1
TV.
Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.6/15.06.2000 eliberată la 07.05.2020 şi decizia de
autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002 eliberată la 07.05.2020).
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. 64 alin. (1 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului),
potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată
şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
În fapt, potrivit rubricii ‘’alte constatări’’ din raportul sinteză de monitorizare, în data
de 10.09.2020, de las ora 18.00, postul B1TV a difuzat emisiunea ’’Bună, România!’’, în
cadrul căreia moderatorii au făcut comentarii cu privire la un incident care ar fi avut loc în
urmă cu câteva luni și în care ar fi fost implicat primarul Comunei Singureni - Pătuleanu
Marian. În legătură cu acest subiect, a fost difuzată o înregistrare audio care a redat o
discuție, care ar fi avut loc între primarul Pătuleanu Marian și angajații primăriei.
Redăm din raport conținutul acestei înregistrări:
„Eu doar atât vă spun: cine a atentat la familia mea, astă (moment în care primarul
Pătuleanu scoate pistolul), astă.. uitaţi-l aici.., credeţi-mă şi mă jur pe fetele mele.. îl împuşc
direct în cap. Să se audă în toată România. De ce interesează pe voi de mine? Nu vă
înţeleg. Ce treabă am eu cu voi? (…)
A recunoscut mama. Eu m-am dus să o împuşc pe MAMA! Acum, eu m-am dus la ea să o
împuşc. Pe MAMA! Că e băgate paraziţii din primărie. (…) Am spus aşa: cine a atentat la
familia mea, direct în cap îl împuşc. Toată viaţa lui va avea de suferit din cauza mea. (…)
Care se simte vinovat de aici, să plece că-l împuşc, îl împuşc, domnule contabil! Titluri
afișate pe ecran: Înregistrări bombă în sediul primăriei. Primarul cu Maybach își amenință
angajații cu pistolul; Primar: cine se crede vinovat să plece că-l împușc!
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Nu a fost prezentat punctul de vedere al primarului Pătuleanu Marian și nici nu
s-a precizat dacă acesta a fost contactat pentru a interveni în emisiune. De
asemenea, nu s-a menționat faptul că primarul Pătuleanu Marian este candidat la
Primăria Singureni, din partea PSD.
Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare cu privire la ediția
emisiunii ’’Bună, România!’’ din 10.09.2020, în cadrul căreia a fost prezentată o
înregistrare audio referitoare la o presupusă discuție dintre un primar și angajați,
membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor
art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora informarea cu privire la
un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod
imparţial şi cu bună-credinţă.
Astfel, în cadrul acestei emisiuni, moderatorii au făcut comentarii cu privire la un
incident care ar fi avut loc în urmă cu câteva luni și în care ar fi fost implicat primarul
Comunei Singureni - Pătuleanu Marian, context în care a fost difuzată o înregistrare audio
care a redat o discuție ce ar fi avut loc între acesta și angajații primăriei.
Consiliul a constatat că, pornind de la difuzarea respectivei înregistrări audio, în
cadrul acestei emisiunii nu a fost asigurată informarea imparțială și cu bună-credință
a publicului în legătură cu acest subiect, în condițiile în care radiodifuzorul nu a
prezentat și punctul de vedere al persoanei vizate în mod direct cu privire la
veridicitatea informațiilor despre incidentul relatat ori să confirme sau nu dacă în
înregistrare este vocea sa, punct de vedere absolut necesar pentru ca telespectatorii
să-și poată forma propria convingere.
Prin urmare, având în vedere modalitatea în care a fost prezentat acest subiect,
Consiliul consideră că informarea imparțială a publicului este o condiţie esenţială în
desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe
care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul.
Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 91 alin. (1) şi (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
26.6/15.06.2000 eliberată la 07.05.2020 şi decizia de autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002
eliberată la 07.05.2020 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu somație publică de intrare
în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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.
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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 emisiunea ’’Bună, România!’’ din 10.09.2020, în cadrul căreia a fost
prezentată o înregistrare audio referitoare la o presupusă discuție dintre un primar
și angajați, a fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul
audiovizualului, potrivit cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment
trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. ”
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

