
 
Decizia nr. 579 din 27.10.2022 

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; 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 27 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza unor 
reclamații referitoare la difuzarea în cadrul serviciilor de programe audiovizuale de 
televiziune, în data de 30 august 2022 sau ulterior, a unor imagini preluate de pe rețele de 
socializare care prezentau agresarea unei persoane de gen feminin de către un bărbat.  

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.7/15.06.2000 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de 
autorizare nr. 468.1-1/26.01.2021 eliberată la 13.05.2021). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 422  din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și dispozițiile art. 41 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).  

Conform prevederilor invocate:  
Legea audiovizualului: art. 422 - În cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 

radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu 
să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Codul audiovizualului: art. 41 - (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu 
pot difuza: 

a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia; 
În fapt,  postul B1 TV a prezentat, în data de 30 august 2022, în emisiunea 

informativă de la ora 09:00 și apoi în emisiunile informative de la orele 10:00 și 11:00, 
știrea și imaginile preluate de pe rețele de socializare referitoare la agresarea unei 
persoane. 

Redăm din conținutul raportului de monitorizare privind modul de prezentare a 
materialului audiovizual:  

”(...) 09:00 - 09:53 - Știri 
Titlu: Femeie bătută de un interlop în direct 
S1 (48.07-9.mp4) Prezentator: Cruzime de nedescris la care a luat parte un 

cunoscut interlop din țara noastră. Fane Văncică, pentru că despre el este vorba, a 
fost filmat în timp ce-și bătea amanta. Ulterior acesta și-a motivat gesturile și a dat 
vina pe gelozie. Interlopul a susținut că femeia s-ar fi uitat la unul dintre prietenii lui 
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astfel că amețit de băutură a luat-o pe tânără la bătaie. Atenție, urmează imagini 
care vă pot afecta emoțional.  

În continuare sunt prezentate imagini, preluate de pe TikTok, în care un bărbat 
umilește o femeie aflată în genunchi la podea, o forțează să-și ceară scuze și apoi o 
lovește cu piciorul în spate, cap și abdomen. Femeia țipă de durere. Bărbatul continuă s-o 
lovească. În momentele loviturilor, corpul femeii este blurat.  

Imaginile sunt însoțite de avertismentul, titrat în partea draptă-sus  a ecranului: Atenție! 
Imagini care vă pot afecta emoțional! 

Voce din off: Scene șocante au fost publicate pe rețelele de socializare și îl au în 
centru pe interlopul Fane Văncică. Acesta s-a filmat în timp ce umilește și agresează fizic o 
femeie despre care tot el susținea că ar fi amanta sa. Chiar dacă tânăra l-a implorat să 
înceteze, interlopul nu a dat niciun semn că ar asculta rugămințile femeii și a continuat s-o 
lovească fără milă.  

Voce din off: La scurt timp după incidentul șocant, Fane Văncică a explicat și care au 
fost motivele pentru care a bătut-o pe femeie și și-a cerut scuze de la ea. 

Este prezentată o înregistrare video, preluată de pe TikTok, în care bărbatul agresor, 
Fane Văncică, își justifică agresiunile asupra femeii. 

Fane Văncică: În primul rând vreau să-mi cer scuze față de soția mea, de Maria. În al 
doilea rând vreau să-mi cer scuze față de copii, de băiatul ei, de familia ei. Orice bărbat 
care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și o amantă. Am avut o amantă, o am în 
continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am respectat-o foarte mult. Datorită faptului 
că am fost foarte gelos… Când am fost naș, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile,  
și am avut impresia că se uită la un prieten de-al meu, Ahmed al lui Fabian. Am avut 
impresia că se uită la Ahmed. Și când am avut impresia că s-a uitat pe Ahmed al lui Fabian, 
m-am luat de ea.  

În continuare sunt reluate imaginile în care femeia este umilită și agresată.  
Voce din off: Mai mult, acesta dă vina și pe băutură pentru comportamentul său.   
Fane Văncică: Eram beat, nu-mi luasem nici pastilele, eram și beat, eram vai de capul 

meu, cum eram!  
 

 Știrea a fost difuzată sub acest format și în emisiunea informativă transmisă în 
intervalul 10:00-10:43 (rep. 30.43-10.mp4). 

 
 11:00- 11:41 – Știri 

 

Titlu: Femeie bătută de un interlop în direct 
S2  (rep.13.52-11.mp4)   Prezentatoare: Violența asupra femeilor își găsește ușor 

explicație în România. Un vestit interlop și-a bătut amanta, apoi și-a cerut scuze, că era și 
el beat! În plus tot femeia greșise, că se uitase la un prieten comun. Atenție, urmează 
imagini care vă pot afecta emoțional. 

În continuare sunt prezentate aceleași imagini, ca și în emisiunile anterioare, însoțite 
de avertismentul titrat în partea draptă-sus  a ecranului: Atenție! Imagini care vă pot afecta 
emoțional!” 

 După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că, deși a prezentat în cadrul emisiunilor informative difuzate pe 
parcursul zilei de 30 august 2022, materiale informative referitoare la agresarea unei 
persoane, materiale ilustrate cu imagini și sunet referitoare la violența domestică, 
(imagini, preluate de pe TikTok, în care un bărbat umilește o femeie aflată în genunchi 
la podea, o forțează să-și ceară scuze și apoi o lovește cu piciorul în spate, cap și 
abdomen, femeia țipând de durere), radiodifuzorul nu a respectat obligația instituită de 
prevederile art. 422 din Legea audiovizualului.   

Conform normei invocate,  în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu 
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să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Astfel, legea prevede că, în cazul serviciilor de televiziune, informarea victimelor 
violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon "Telverde destinat victimelor 
violenţei domestice", se realizează prin afişarea textului "În caz de urgenţă, apelaţi 
numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice" însoţit de o menţiune cu 
numărul de telefon Telverde, afişată static şi lizibil pe toată durata programului. 

Or, din conținutul raportului și după vizionarea înregistrărilor, s-a constatat fără echivoc 
faptul că radiodifuzorul nu a realizat informarea telespectatorilor, printre care se pot număra 
victime ale violenței domestice, respectiv nu a afișat textul și numărul de telefon destinat 
acestora, așa cum obligă dispozițiile legale.  

De asemenea, după vizionarea materialelor prezentate în cadrul emisiunilor informative 
difuzate de postul B1 TV, membrii Consiliului au constatat că  imaginile ce prezentau violențele 
la care era supusă persoana de gen feminin au permis identificarea acesteia în condițiile în 
care a fost blurat doar corpul în momentul în care era lovită.  

Or, în raport de conținutul materialului înregistrat, era necesară protejarea identității 
persoanei agresate prin mijloace tehnice adecvate, deoarece, conform Codului 
audiovizualului, art. 41 alin.  (1), lit. a) furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot 
difuza imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia.  

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. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) și art. 91 alin. (1) și (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 
26.7/15.06.2000 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare nr. 468.1-1/26.01.2021 
eliberată la 13.05.2021 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu somație publică de intrare 
în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 422  din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 41 alin. (1) lit. a) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

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 nu a asigurat protejarea identității victimei unor violențe domestice  prezentate 
în cadrul unor programe informative difuzate în data de 30 august 2022 și nu a 
respectat obligația legală de informare a publicului cu privire la numărul de telefon 
gratuit, disponibil în situații de urgență pentru victimele violenței domestice. 
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Conform art. 422 din Legea audiovizualului, în cadrul difuzării în serviciile de 
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice 
este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra 
existenţei numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

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

 
 

VICEPREŞEDINTE,  
 

NICOLAIE BĂLAȘA SORESCU 
                
                               
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 
Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 

 

 


