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Decizia nr. 1004 din 07.11.2019
privind sancționarea cu somație publică 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  07  noiembrie  2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a  analizat  rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
11623/04.11.2019 și a unei autosesizări, cu privire la edițiile din 28.10.2019 și 04.11.2019
ale emisiunii “Lumea lui Banciu”, difuzate de postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
(licenţa  audiovizuală  nr.  S-TV  26.4/15.06.2000  şi  decizia  de  autorizare  nr.  468.0-
6/30.05.2002).

În urma analizării  rapoartelor de monitorizare şi  a vizionării  înregistrărilor,  membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile
art.  40  alin.  (5)  din  Decizia  nr.  220/2011  privind  Codul  de  reglementare  a  conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:

 ”(5)  Moderatorii,  prezentatorii  şi  realizatorii  programelor  au  obligaţia  să  nu
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la
violenţă.”

    Redăm fragmente din rapoartele de monitorizare:

- ed  iția   din 28.10.2019      
“Postul de televiziune  B1 TV a difuzat în data de  28.10.2019, în intervalul orar

22.58-00.00,  emisiunea  Lumea  lui  Banciu.  Emisiunea  a  fost  difuzată  în  direct  și
moderată  de  Radu  Banciu.  Înainte  de  începutul  emisiunii,  s-au  făcut  următoarele
precizări:  Următorul  program poate fi  vizionat  de copiii  în  vârstă de până la 12 ani
numai cu acordul sau împreună cu părinții sau familia. Genul programul: Pamflet.

Sel. 2 – rep. 16.00-17.00, sel. 28-23
Radu Banciu: Un om ca Dan Barna, care nu are nimic de spus, care nu are

nimic de demonstrat, care nu știe să facă nimic, este un pic mai interesant decât
domnul Paleologu, întrucât, un asemenea om, un mitocan ca Dan Barna, atrage,
incită. Cinismul ăsta, de care nici măcar nu dă dovadă, îl poate, cumva, legitima .
Mai degrabă te uiți la un om care nu are absolut nimic de spus, și nu e vorba numai de
genta feminină, care, într-adevăr, îl va aprecia, cu siguranță, mai mult pe Dan Barna
decât  pe Theodor  Paleologu.  Vorbesc  de  toată  lumea aici,  să  nu  trecem în  latura
cealaltă, (…) suntem catalogați drept misogini, dar nu în cazul ăsta. Nu asta voiam să
spunem. Era doar așa o apreciere, o nuanță. Da, deci, un om care nu are nimic de spus
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este de o sută de ori mai interesant într-o campanie electorală, decât unul care are
ceva de spus, dar nu are nimic de făcut.” 

-    ed  iția   din   04.11  .2019      
“Postul de televiziune B1 TV a transmis în data de 04.11.2019, intervalul 23:00-

23:52,  emisiunea  Lumea  lui  Banciu prezentată  de  Radu  Banciu. Emisiunea  a  fost
difuzată în reluare în data de 05.11.2019, intervalul 07:00-07:52.

La începutul emisiunii s-a precizat sonor și vizual: 
- Genul programului: pamflet.
- marcajul AP și că Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până

la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. 
Nu s-a menționat motivul restricționării.
Titlu aferent subiectului reclamat:  O rușine de ministru, Regretele târzii  ale lui

Teodorovici. 
Comentând despre căderea guvernului Dăncilă, Radu Banciu a făcut următoarele

afirmații.
Sel.1 (26:16/4-23.asf) Radu Banciu:  Cât putea s-o ducă acest PSD-ism? Klaus

Iohannis are merit. Are merit la 0,1% . Da, a doborât ieri istoria acestui partid, acestui
mastodont care ne-a omorât. Un mastodont blindat care ne-a făcut felul. Sigur, cu larga
complicitate a inculturii românești, incultură politică de data asta. Nu te-a obligat nimeni
să-i  votezi  de fiecare dată cu toptanul.  Puteai  să-i  mai  lași  un pic și  deoparte.  N-a
regretat Viorica Dăncilă foarte mult. Astăzi însă a făcut-o Eugen Teodorovici, unul
dintre cei mai mari ratați pe care i-a avut guvernul Dăncilă și cred că ar trebui să
fie trecut undeva printre numele grele care ne-au călcat pe beregată în această
perioadă, în lungul șir de impostori de clasă mondială, acest Eugen Teodorovici,
alături  de numele  unui  Dragnea,  unui  Ponta,  unui  Vâlcov.  Da,  mă gândesc la
nume de gabaritul acesta. Aici era această năpârcă de Eugen Teodorovici care
până la urmă totuși a manifestat câteva regrete de tip Elena Ceaușescu când o
legau ăia cu sfoară la Târgoviște în ultimele momente.” 

Faţă  de  conţinutul  celor  două  ediții  ale  emisiunii,  membrii  Consiliului  au
considerat  că difuzarea  lor s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale care  interzic
folosirea unui limbaj injurios în cadrul programelor audiovizuale, în scopul protejării
dreptului la imagine a persoanei.

Astfel, Consiliul a constatat că realizatorul/prezentatorul emisiunii a utilizat, în
cadrul celor două ediţii, un limbaj injurios, jignitor, depreciativ ori peiorativ la adresa
unor  persoane  (ex:  mitocan,  impostori,  năpârcă),  comentariile  ori  afirmaţiile
tendenţioase ale prezentatorului fiind de natură să pună aceste persoane în situaţii
ofensatoare, cu caracter prejudiciabil pentru demnitatea persoanei.

Or,  dl.  Banciu avea  obligaţia  de  a  adopta  o  conduită  de  respectare  a
prevederilor incidente, care nu permit folosirea unui asemenea limbaj. 

Consiliul  consideră  că  orice  realizator/prezentator  trebuie  să  îşi  asume
această calitate şi să ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare
se face cu respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de
îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale. 

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. 
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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
26.4/15.06.2000  şi  decizia  de  autorizare  nr.  468.0-6/30.05.art.  40  alin.  (5)  din  Decizia
nr.  220/2011 privind Codul  de reglementare  a conţinutului  audiovizual,  cu modificările  şi
completările ulterioare2002 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu somație publică pentru
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) 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 postul       B1 TV, 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  edițiile  din  28  octombrie  și  04  noiembrie  2019 ale  emisiunii “Lumea  lui
Banciu”’, realizatorul a folosit un limbaj injurios, excesiv şi nerezonabil la adresa unor
persoane, fapt interzis  de art. 40 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispozițiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios
sau să instige la violenţă.”

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
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