
 
Decizia nr. 572 din 01.10.2020 

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 1 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul sinteză întocmit de Direcţia Monitorizare referitor la 
reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 în cadrul 
emisiunilor difuzate de postul B1 TV în perioada 18-25 septembrie 2020.  

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.5/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0-
7/30.05.2002). 

În urma analizării raportului sinteză şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) 
lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 Conform prevederilor invocate: 

Art. 18(1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producții care prezintă: 
b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen; 
 

În fapt, postul de televiziune B1 TV a difuzat în data de 22.09.2020, în cadrul 
emisiunii „Ştirile B1 TV”,  de la ora ora 12.00, o ştire referitoare la un conflict care a avut 
loc în Adunaţii Copăceni. Conform monitorizării, materialul înregistrat care a ilustrat 
această ştire nu a fost editat, putând fi auzit astfel limbajul licenţios folosit.   

Redăm din raport conținutul avut în vedere de membrii Consiliului pentru a reține 
încălcarea prevederilor legale: 
  “A fost difuzată o știre referitoare la scandalul care a avut loc între simpatizanții 
PSD și mama unui primar liberal din Adunații Copăceni. Materialul înregistrat care a 
ilustrat această știre nu a fost editat, putând fi auzit pe post limbajul licențios 
folosit de către participanții la conflict (ex. Voce bărbat: De ce ne-ați dat la muie 
duminica trecută?(...) Doamnă, de ce ne-ați arătat la muie? (...) Muie! Ne-ai arătat 
muie!(..). Titluri afișate pe ecran: Scandal în Giurgiu. Mama unui primar liberal, scandal 
cu simpatizanții PSD; Mama edilului a luat la palme un PSD-ist. Această știre a mai 
fost difuzată și în cadrul jurnalului informativ de la ora 15, dar, de această dată, 
cuvintele licențioase au fost bip-ate.” 

În urma analizării raportului sinteză de monitorizare şi a vizionării înregistrării, 
membrii Consiliului au constatat încălcarea de către radiodifuzor a prevederilor  
art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în intervalul orar 6,00-
23,00 nu pot fi difuzate producții care prezintă limbaj trivial, vulgar sau obscen. 

Astfel, Consiliul au constatat că ilustrarea sonoră a știrii referitoare la conflictul a 
avut loc între simpatizanții PSD și mama unui primar liberal din Adunații Copăceni a fost 



 

 

2 
de natură să contravină dispozițiilor legale care interzic prezentarea la o oră accesibilă 
minorilor producții ce conțin un limbaj care aduce ofensă pudorii, prezentarea acestui 
limbaj nefiind acceptabilă într-un program de televiziune și nejustificată de subiectul ori 
situația aduse în atenția telespectatorilor.  
 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 
26.5/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0-7/30.05.2002 pentru postul B1 TV) se 
sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 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. 

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, 

întrucât, în cadrul emisiunii „Ştirile B1 TV” de la ora 12.00, difuzată în data de 
22.09.2020, a prezentat o ştire referitoare la un conflict care a avut loc în Adunaţii 
Copăceni, județul Giurgiu, imaginile fiind ilustrate sonor cu un limbaj nepotrivit, de 
natură să contravină prevederilor art. 18 din Codul audiovizualului.   

Potrivit dispozițiilor legale, în intervalul orar 6,00-23,00 nu pot fi difuzate producții 
care prezintă limbaj trivial, vulgar sau obscen.” 

 
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 

 
           


