Decizia nr. 580 din 06.10.2020
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 de 6 octombrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor
nr. 8919/11.09.2020, 8920/11.09.2020, 8921/11.09.2020, cu privire la ediția emisiunii
„Știrile B1 TV”, difuzată în data de 01.09.2020, de la ora 15.00, 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 14.01.2020 şi decizia de
autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002 eliberată la 14.01.2020).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat
prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).
- art. 40 alin. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei
persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi
opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest
fapt.
În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune B1 TV a
difuzat, în data de 01.09.2020, de la ora 15.00, ediția emisiunii „Știrile B1 TV”.
„Titluri: LECȚII DESPRE ”VIRTUȚI”, PATRON REALITATEA: CINE NU E
INFRACTOR, E PROST, PATRONUL REALITATEA TV S-A LĂUDAT CU
FURTURILE COMISE.
Prezentatoare: Patronul Realitatea TV a vrut să pozeze în adevărat speaker
motivațional. Le-a vorbit acționarilor de la ROMPREST într-o ședință despre
virtuțile sale și despre lucrurile pe care pune cel mai mare preț: șmecheria,
înșelăciunea și furtul. ,,Cine nu e infractor în ziua de astăzi, înseamnă că e prost,
nu are ce căuta în business”, a rostit răspicat Maricel Păcuraru supărat că ceilalți
membri ai Consiliului de Administrație nu vor să-l pună șef pe ginerele său.
Este prezentată o înregistrare video (sursa: LIBERTATEA.RO), în care un bărbat
stând în picioare, are următorul dialog cu un interlocutor:
- Și care e problema, mă? Te oftici? Că te învăț? Băi, respectă infractorii, mă!
Bă, cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost! N-are ce căuta în
business. Cu infactorii ăștia, mă, plătesc avocați ca tine să vină să ne apere! Păi,
dacă noi, infractorii, nu eram...!

Voce din off: Reacția patronului Realitatea TV a venit pe 27 iulie 2020 la o
ședință a Adunării Generale a acționarilor ROMPREST. Foc și pară că acționarii
ROMPREST au refuzat să-l numească pe ginerele său în fruntea Consiliului de
Administrație, Maricel Păcuraru și-a dat în petec. A elogiat infractorii și s-a lăudat cu
o parte din infracțiunile pe care le-a care le-a comis de-a lungul timpului.
- Băi, am furat atât de mult, am furat atât de mult ca să vă dau și vouă bani,
mă!
- Eu n-am nevoie de bani furați. Eu n-aveam nevoie de escroci...
- Dar tu ce ce aveai, mă?
- Eu? Eu apăr legea. Eu îs corect.
- Ha, ha!
- Eu apăr munca unor oameni și nu vin pe combinații în companie, nu vin să
șantajez. Asta i-ați făcut lui Dracea.
- Ia vezi, barosane! Ce-a făcut Maricel Păcuraru? A fost șmecher, mă! A fost
condamnat că a spălat bani!
- Și asta e șmecherie?
- Bă, banii mei, fac ce vreau! N-am fost ca Dracea, mă, să iau contracte... să dau
contracte mari...
-Spălare de bani înseamnă, ce? Cea mai gravă faptă, infracțiune financiară
economică. Dumneavoastră ați făcut-o. Domnul Maricel, sunteți prea jos!
Voce din off: După decesul lui Florian Walter, fiul acestuia l-a împuternicit pe
Păcuraru să-l reprezinte în Compania ROMPREST, numai că actuala conducere e
de părere că Păcuraru încearcă să preia prin documente false Compania exact
așa cum a făcut când a luat Realitatea TV de la Vîntu. Maricel Păcuraru a fost
condamnat în 2014 de Curtea de Apel București la 4 ani de închisoare în dosarul
privind polițele de asigurare pentru angajații Poștei Române provocând un prejudiciu de
aproximativ 18 milioane de lei. Păcuraru a fost pus în libertate în 2017 de o Instanță din
Brăila. A ieșit repede din penitenciar, după ce solicitarea de eliberare condiționată i-a
fost aprobată deși nu plătise nici un leu din prejudiciu. Iar pentru că procurorii au uitat să
mai atace decizia Instanței, aceasta a rămas definitivă. Din cel mai mare prejudiciu
cauzat Companiei, 4 milioane de euro, ANAF a reușit să recupereze de la Păcuraru și
de la ceilalți condamnați, 16 mii de euro în patru ani.
Pe parcursul prezentării știrii, pe burtieră apare anunțul: Ora 16:00? Respectă
infractorii, mă!/Cine nu e infractor în ziua de azi... înseamnă că e prost! M.
Păcuraru (Realitatea TV Plus).”
În cadrul emisiunii „Știrile B1 TV” din 01.09.2020, au fost difuzate și comentate
unele înregistrări, preluate de pe un site de știri, în care apare patronul trustului de
presă Realitatea Plus, Maricel Păcuraru.
În aceste înregistrări, i se aduc acuzaţii domnului Maricel Păcuraru, îl pun pe
acesta într-o lumină nefavorabilă și sunt însoțite de comentarii și titluri acuzatoare la
adresa sa, fără a fi însoţite şi de opinia acestuia, situație în care radiodifuzorul avea
obligația de a obține și opinia persoanei în cauză în legătură cu faptele imputate,
astfel cum prevede art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.
Faţă de aceste aspecte, 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.
Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul 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 26.6/15.06.2000 eliberată la 14.01.2020 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-8/30.05.2002 eliberată la 14.01.2020 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu
somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) 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 pe post, 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 ediția emisiunii „Știrile B1 TV” din 1 septembrie 2020, a fost
prezentat un material înregistrat care a conținut acuzații la adresa unei persoane,
situație în care radiodifuzorul avea obligația de a obține și opinia acesteia în legătură
cu faptele imputate, astfel cum prevede art. 40 din Codul audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

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

