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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare referitor la emisiunile de ştiri difuzate
în perioada 05 – 11.10.2015, în intervalul orar 06:00 – 24:00, de 10 posturi de
televiziune (Antena 1, Kanal D, Prima TV, PRO TV, TVR 1 – posturi generaliste şi
Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea TV, România TV – posturi de ştiri). Monitorizarea a
avut ca temă analiza modului în care au fost prezentate de către radiodifuzori ştirile
despre evenimentele violente.

Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. S-TV 26.4/15.06.2000, eliberată la 20.10.2015, decizia de autorizare
nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-5/30.05.2002, eliberată la 20.10.2015).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din
emisiuni, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 29 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor
scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut
telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal "Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional
telespectatorii.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta
scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.

În fapt, postul de televiziune B1 TV a difuzat în perioada monitorizată ştiri referitoare
la evenimente violente, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare:

1. :Ştire despre un motociclist care a lovit mai multe vaci într-un accident rutier.
Ştirea cu titlul Impact devastator: vacă omorâtă de un motociclist a fost difuzată de

două ori de postul de televiziune B1 TV, pe data de 05.10.2015, în cadrul jurnalelor
informative de la 06:00, respectiv 08:00. A fost prezentată o înregistrare care a surprins
momentul în care motociclistul loveşte în plin cireada de vaci aflată pe şosea. După impact,
mai multe vaci au rămas întinse pe asfalt, iar motociclistul a fost aruncat de pe motocicletă.
Imaginile au fost difuzate în formă neblurată. În colţul dreapta sus, precum şi pe centrul
ecranului, a fost titrat: OPINIATIMIŞOAREI.RO

o Sel. 1 (rep. 07:12-07:36, sel. 5-6, B1 TV) Conţinut ştire:
Andreea Moraru: Scene şocante pe o şosea din judeţul Timiş. Un motociclist care

circula cu mare viteză a lovit în plin mai multe vaci. Bărbatul a observat prea târziu animalele
care voiau să traverseze râul şi n-a mai putut evita ciocnirea. Câteva s-au prăbuşit, iar una
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dintre ele nu a mai putut fi salvată. Bărbatul a fost aruncat de pe motor câţiva metri şi a fost
rănit. O ambulanţă l-a transportat la spitalul din Sânnicolau Mare.

2. Ştire despre un accident rutier în care şi-au pierdut viaţa patru persoane, iar alte
opt au fost rănite.

Ştirea cu titlul Tragedie pe şosea. Accident cu 4 morţi şi 8 răniţi a fost difuzată de
cinci ori de postul de televiziune B1 TV, pe data de 05.10.2015, în cadrul următoarelor
jurnale informative: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 şi 12:00. De fiecare dată, în cadrul acestei ştiri
a fost prezentată o înregistrare realizată la faţa locului, la scurt timp după producerea
accidentului, iar pe imagini se pot observa resturile rezultate în urma coliziunii dintre un
automobil şi o căruţă. Pe imagini sunt vizibile posibile cadavre întinse pe carosabil şi
acoperite cu cearşafuri albe. Pe parcursul prezentării acestei înregistrări, în colţul dreapta
sus alternează două menţiuni: IMAGINI ŞOCANTE/ VRANCEAMEDIA.RO.

o Sel. 2 (rep. 00:25-01:45, sel. 5-8, B1 TV) Conţinut ştire:
Nadia Ciurlin: Carnagiu pe o şosea din judeţul Vrancea, în dreptul localităţii Haret.

Patru persoane, printre care şi un copil de cinci ani, au murit, iar alte opt sunt rănite,
după ce o femeie a intrat cu maşina într-o căruţă cu doisprezece oameni. Pe lângă
echipajele de poliţie şi salvare, care au intervenit la locul accidentului, a fost nevoie şi un
detaşament de jandarmi pentru a calma spiritele, după ce rudele victimelor au făcut scandal.

Voce din off: Imaginile carnagiului de pe şoseaua din Vrancea sunt terifiante. Trei
adulţi şi un copil de cinci ani au murit, iar alte opt persoane sunt rănite, şi asta după
ce o femeie a intrat cu maşina pe care o conducea într-o căruţă în care se aflau
douăsprezece persoane. Un alt copil este în comă la spital, iar starea sa este critică, potrivit
medicilor.

În continuare, a fost prezentată pe ecran şi citită de vocea din off declaraţia şefului
Poliţiei Rutiere Vrancea, referitor la circumstanţele în care s-a produs accidental.

Voce din off: ,,Accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate de către
conducătorul unui atelaj hipo, care a fost tamponat frontal de un autoturism înmatriculat în
judeţul Bacău, care circula dinspre Focşani spre Bacău. Conducătoarea auto a fost testată,
iar rezultatul este zero”, a spus şeful Poliţiei Rutiere Vrancea. Martorii susţin că femeia
mergea cu viteză şi ar fi avut peste o sută de kilometri pe oră. A fost nevoie de intervenţia
jandarmilor pentru a calma rudele localnicilor morţi în accident. În urmă cu doar câteva zile,
alţi patru tineri au murit pe drumul drumul european E85.

3. Ştire despre doi copii găsiţi fără viaţă pe o plajă din insula Kos, din Grecia.
Ştirea cu titlul Presa din Grecia: Doi copii de imigranţi, găsiţi morţi pe plajă a fost

difuzată de două ori de postul de televiziune B1 TV, pe data de 05.10.2015, în cadrul
jurnalelor informative de la orele 10:00 şi 11:00. În ambele jurnale, în cadrul ştirii a fost
prezentată o înregistrare cu trupul neînsufleţit al unui băiat adus la ţărm de valurile mării.
Iniţial, cadavrul era la mal, apoi a fost mutat câţiva metri înspre plajă de către o persoană.
Trupul băiatului este blurat, însă forma corpului se poate distinge cu uşurinţă. În colţul
dreapta sus, a fost titrat: YOUTUBE.COM

o Sel. 3 (rep. 35:35-36:37, sel. 5-10, B1 TV) Conţinut ştire:
Nadia Ciurlin: Nouă tragedie în criza refugiaţilor. Potrivit presei elene, doi copii de

şase luni şi trei ani au fost găsiţi au fost găsiţi înecaţi pe o plajă din insula Kos. Minorii făceau
parte dintr-o familie de imigranţi care încerca să ajungă la ţărm la bordul unei ambarcaţiuni.
În septembrie, cadavrul unui băieţel sirian, descoperit pe o plajă din Turcia, a şocat o
întreagă lume.

Voce din off: Despre imaginea cu trupul neînsufleţit al băieţelului sirian, găsit înecat pe
o plajă din Turcia, s-a spus că a fost trucată. În Grecia, însă, presa elenă notează că alţi doi
copii ai unei familii de imigranţi care au vrut să ajungă pe insula Kos, la bordul unei
ambarcaţiuni, au fost găsiţi înecaţi. Mai întâi, un bebeluş de şase luni a fost găsit pe plaja
unui hotel, apoi, câteva ore mai târziu, cadavrul unui alt minor, de trei ani, a fost descoperit în
acelaşi loc. Aproape trei mii de persoane au murit sau au fost date dispărute în timp ce
încercau să traverseze Marea Mediterană pentru a ajunge în Uniunea Europeană, din luna
ianuarie încoace, potrivit Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi.
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4. Ştire despre trupul unui bărbat găsit în timp ce plutea pe râul Bega, în Timiş.
Ştirea cu titlul Bărbat găsit mort în râul Bega a fost difuzată în cadrul jurnalelor

informative de la 8:00, respectiv 9:00. Pe parcursul prezentării acestei ştiri, au fost afişate
două imagini: una în care este înfăţişat criminalistul care efectuează cercetări la faţa locului,
iar în cealaltă este prezentată victima, de la gât până la genunchi, în timp ce i se aplică
manevrele de resuscitare. În primul jurnal au fost difuzate în split screen, iar în cel de-al
doilea jurnal au fost difuzate în full screen. În colţul dreapta sus, a fost titrat:
OPINIATIMIŞOAREI.RO

o Sel. 4 (rep. 08:56-09:22, sel. 8-9, B1 TV) Conţinut ştire:
Nadia Ciurlin: Trupul unui bărbat a fost găsit în condiţii suspecte în timp ce plutea pe râul

Bega, in zona platformei industriale „Solventul”, din judeţul Timiş. Pompierii de la ISU Banat
au intervenit cu o autospecială şi o barcă pneumatică. Bărbatul găsit mort avea aproximativ
cincizeci de ani, nu se ştie de când zăcea cadavrul în apele canalului Bega. Bărbatul era
bine îmbrăcat şi avea documente de identificare în buzunare. Legiştii vor face autopsia
pentru a stabili cu precizie cauzele morţii.

5. Ştire despre o femeie care şi-a aruncat copilul pe geam, de la etajul 8, iar apoi s-
a sinucis.

În perioada 09 – 11.10.2015, au fost difuzate 20 de ştiri în legătură cu acest subiect,
având următoarele titluri: Caz şocant în Capitală. O mamă şi-a omorât copilul de 5 ani;
După crimă, femeia s-a sinucis/ Caz şocant în Capitală. O mamă şi-a omorât copilul de
4 ani/ Noi dezvăluiri în cazul femeii care şi-a omorât copilul şi s-a sinucis; Femeia care
s-a sinucis, de profesie avocat; Surse: femeia suferea de depresie; Bilet de adio: "Îmi
pare rău" / Caz şocant: o avocată şi-a omorât copilul şi s-a sinucis/ Povestea absurdă
a avocatei care şi-a luat copilul în mormânt/ Cazul şocant al avocatei care şi-a luat
copilul în mormânt/ Avocata care şi-a ucis copilul, condusă pe ultimul drum.

Prima ştire a fost difuzată în data de 09.10.2015, în jurnalul informativ la de la ora 08:00,
în care au fost prezentate primele ipoteze ale nefericitului eveniment – nu au fost difuzate
imagini realizate la scurt timp după producerea tragediei. Începând cu jurnalul de la ora
15:00, din ziua respectivă, ştirile au fost însoţite şi de imagini realizate la scurt timp
după producerea tragicului eveniment*. Aceste imagini au fost regăsite în toate ştirile care
au făcut trimitere la acest caz, până în data de 11.10.2015, jurnalul informativ de la ora
09:00 – 11 ştiri.

o Sel. 5 (rep. 59:18, sel. 9-14 - 03:35, 9-15) Conţinut ştire (difuzată în regim breaking
news):

Nelu Barbu: Doamnelor şi domnilor, bună ziua! Bun găsit la ştiri! Începem jurnalul cu
informaţii de ultimă în cazul care a şocat o ţară întreagă. Femeie de treizeci şi cinci de ani,
care şi-a aruncat copilul de patru ani de la etajul opt al unui bloc din Crângaşi, iar apoi
s-a sinucis, era de profesie avocat. Se pare că aceasta ar fi vrut să se răzbune pe iubitul
care o părăsise. Potrivit unor surse, femeia suferea de depresie. Gabriela Mihai vine cu
amănuntele. Gabriela, bun găsit! Ce date au mai apărut în acest caz?

Prin transmisiune video directă, reporterul B1 TV a prezentat ultimele informaţii din acest
caz, din faţa blocului unde a avut loc tragedia.

Gabriela Mihai: Bun găsit! Am stat de vorbă cu vecinii şi aceştia, cei mai mulţi dintre ei,
spuneau că, practic, mama femeii nu ar fi fost de acord cu relaţia pe care aceasta o avea cu
tatăl copilului. De altfel, ceva mai devreme, l-am întâlnit şi pe tatăl copilului, dar şi pe mama
acestuia. Mama acestuia a replicat exact acelaşi lucru, cum că mama femeii nu era de acord
cu relaţia pe care fiica ei o avea cu băiatul ei şi că, probabil, asta era cauza, spunea femeia,
fiind vizibil afectată de ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, iată că femeia a lăsat şi un
bilet în care spunea că îi pare rău, dar că trebuia să facă asta. Acum, atât ea, cât şi cel mic,
au fost de la Institutul Medico-Legal şi urmează să fie stabilite şi detaliile pentru
înmormântare. Cert este că vorbim despre un caz cutremurător, întrucât femeia s-a
aruncat în braţe cu copilul ei chiar aici, în faţa blocului, de la etajul al optulea, aşadar,
n-au avut nicio şansă. Vecinii povesteau, însă, că îşi iubea foarte mult copilul, dar că de
aproximativ un an era în depresie. Aşadar, rămâne să vedem ce vor stabili anchetatorii, dacă
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vor putea să îşi dea seama cu exactitate care a fost cauza a ceea ce… a gestului făcut de
către femeie.

(rep. 02:00, sel. 5)
*Au fost prezentate imagini de la locul tragediei – în prim plan, aproximativ 3 secunde,

imagini neblurate cu cadavrele căzute la baza blocului, pe trotuar, acoperite cu saci.
Totodată, au fost difuzate şi imagini cu anchetatorii care efectuau cercetări la faţa locului, iar
în plan secund se puteau observa cadavrele pe trotuar, acoperite cu saci.

Voce din off: Tragedia s-a întâmplat în cartierul Crângaşi, din Capitală. Femeia de
treizeci şi cinci de ani şi-a omorât băieţelul de patru ani, apoi s-a sinucis.

Ruxandra Ionescu (procuror): S-au găsit două cadavre la baza blocului. În acest moment,
printre ipotezele de lucru este cea a unei… este aceea că mama şi-a omorât copilul urmată
de sinucidere. Aceasta este principala ipoteză, urmează să se continue cercetările.

Martor: Am auzit o bubuitură, ş-atunci ne-am speriat şi ne-am dus la geam şi am văzut…
maică-sa era jos, atât, cu poliţaii, vorbea, altceva nu s-a mai văzut. Era ultima dată, aşa,
abătută.

Voce din off: Depresia ar fi principalul motiv pentru gestul extrem. Unii spun că femeia se
certa des cu soţul, de care s-a şi despărţit până la urmă. Alţii povestesc că femeia a intrat în
depresie după ce tatăl ei a murit.

Martor: A făcut o depresie, că altceva n-are cum.
Reporter: Ce ştiau?
Martor: Era o fată bună, cuminte, e… a fost avocată.
Voce din off: Şi soacrele cuplului destrămat se certau crunt.
Femeie: Nu-l prime ape băiat acasă la ei să trăiască cu nevastă-sa. Nu îl primea!
Reporter: Dar de ce? Care erau problemele? Ce îi reproşa… de ce nu îl primea pe

dumnealui?
Femeie: Voia să o mărite cu altul!
Voce din off: De altfel, ipoteza unui scandal cumplit în familie s-ar putea confirma şi de o

postare a Eugeniei Constantin pe Facebook. Aceasta a scris într-un mesaj că cei mici nu ar
trebui să sufere din cauza problemelor adulţilor. (A fost prezentată o poza de pe profilul de
Facebook al Eugeniei Constantin)

Ilie Marinescu (psiholog): Putem vorbi de mai multe tipuri de depresie. Dacă a fost o
depresie mascată, pe care şi-a controlat-o destul de bine într-un mod inconştient, evident,
cei din jur nu aveau cum să-şi dea seama, pentru că depresia reprezintă o… prăbuşire a
dispoziţiei bazare. Nu mai am chef de viaţă, nu mai am chef de prieteni, de familie, de
creşterea copilului, şi aşa mai departe. Dacă cei din anturajul acestei sinucigaşe ar fi
observat la timp, o puteau ajuta.

Voce din off: Cât despre copil, toţi vecinii povestesc că femeia avea mare grijă de el.
Remuşcările reies şi din mesajul de adio, unde femeia a scris un simplu „Îmi pare rău”.

Reporter: Unde a fost găsit biletul?
Martor: La brău, aicea la pantaloni. Atât, mai mult eu nu pot să vă spun.
Voce din off: Procurorii încearcă acum să afle acum toate datele acestei cumplite tragedii.
Cele 11 ştiri difuzate în perioada 09-11.10.2015, în care au fost prezentate imagini

realizate la scurt timp după producerea tragicului eveniment, au avut un conţinut
asemănător (ex. imagini, declaraţiile martorilor şi procurorului). Diferenţa constă în faptul că,
în unele jurnale informative, reporterii B1 TV au adus informaţii suplimentare în acest caz, iar
în alte jurnale nu au intervenit.

6. Ştire despre o altercaţie în cadrul unui grup de tineri, în urma căreia un bărbat a
fost înjunghiat în piept.

Ştirea cu titlul Eroul atacurilor teroriste din Franţa, înjunghiat a fost difuzată pe data
de 09.10.2015, în cadrul jurnalelor informative de la orele 09:00, 15:00 şi 18:00. Ştirea face
referire la o altercaţie în care a fost implicat Spencer Stone, bărbatul de origine americană
care a oprit atacul terorist dintr-un tren, din Franţa.

o Sel. 6 (rep. 34:07-35:14, sel. 9-10, B1 TV) Conţinut ştire:
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Nadia Ciurlin: Spencer Stone, eroul american care a oprit atacul terorist care a avut loc

într-un tren, din Franţa, a fost înjunghiat în piept. Acesta a fost atacat în Sacramento. Starea
lui este stabilă, a anunţat un oficial al Departamentului american de Apărare. Spencer, în
vârstă de douăzeci şi cinci de ani, este membru al forţelor aeriene americane.

Au fost difuzate imagini din momentul altercaţiei, surprinse de o cameră video. Pe
imagini se poate observa cum un tânăr, îmbrăcat cu tricou alb, loveşte cu pumnul o
persoană aflată la pământ. Aceste imagini au fost prezentate de două ori, în cadrul aceleiaşi
ştiri. Imaginile nu au fost blurate. În colţul dreapta sus, a fost titrat S.U.A AP.ORG

A fost prezentată o declaraţie a Poliţiei din Sacramento, SUA, prin intermediul lui Ken
Bernard. Declaraţia a fost făcută în limba engleză şi subtitrată pe ecran în limba română.

(…)
Voce din off: Spencer se plimba împreună cu un grup de prieteni pe străzile din

Sacramento, iar la un moment dat s-a iscat o bătaie. Eroul din Franţa a fost înjunghiat în
repetate rânduri şi a fost transportat de urgenţă la spital, potrivit The Guardian. Poliţia
nu a arestat încă un suspect, dar a precizat că agresiunea nu are nicio legătură cu un act
terorist şi că totul ar fi pornit din cauza consumului de alcool. Tânărul, în vârsta de douăzeci
şi cinci de ani, se numără printre americanii care au ajutat la reţinerea unui bărbat care
urcase înarmat cu un kalashnikov într-un tren de mare viteză ce circula de la Bruxelles spre
Paris. La întoarcerea în ţară, cei trei au fost primiţi de Preşedintele Barack Obama, la Casa
Albă.

7. Ştire despre un atac terorist în Turcia, soldat cu aproximativ 100 de morţi.
În perioada 10 – 11.10.2015, au fost difuzate 10 ştiri în legătură cu acest subiect, având

următoarele titluri: Explozii puternice în Ankara; Cel puţin 35 de oameni au murit în
explozii/ Explozii în Ankara, cel puţin 40 de morţi/ Atac terorist în Turcia, cel puţin 86
de morţi/ Trei zile de doliu în urma atentatului din Ankara; Aproape 100 de morţi în
urma unui atac terorist/ Atentatorii au folosit bombe cu TNT şi bile metalice.

o Sel. 7 (rep. 59:39, sel. 10-11 - rep. 05:53, sel. 10-12, B1 TV) Prima ştire a fost
difuzată pe data de 10.10.2015, în jurnalul informativ de la ora 12:00, în regim breaking news.
Conţinut ştire:

Violeta Boerescu: Bună ziua! Bun găsit la ştiri! Explozii puternice în Ankara. Cel puţin 35
de oameni au fost ucişi şi o sută sunt răniţi, în urma unui atentat sinucigaş comis lângă Gara
Centrală din capitala Turciei. Nicio grupare teroristă nu a revendicat atacul, însă deflagraţia a
avut loc înaintea unui marş împotriva conflictului dintre statul turc şi militanţi kurzi din sud-
estul Turciei, reprezentaţi de organizaţia PKK. Guvernul de la Ankara a anunţat oficial că
este vorba despre un atentat terorist, iar premierul a convocat o şedinţă de urgenţă cu şefii
serviciilor de securitate.

Sunt difuzate imagini cu un grup de persoane care participă la un marş în Ankara.
Participanţii, în timp ce se ţin de mână şi rostesc în cor anumite lozinci, sunt surprinşi de
deflagraţia puternică a unei bombe, în apropierea lor. Imediat după această explozie s-a
instalat panica printre participanţi, iar aceştia încep să ţipe şi să o ia la fugă. De asemenea,
sunt prezentate imagini cu intervenţiile autorităţilor, imediat după producerea exploziei, iar la
un moment dat sunt filmate nişte pete pe asfalt, probabil sânge, însă in acel moment
imaginea devine alb negru.

Imaginile descrise mai sus sunt prezentate în mod repetat în cadrul acestei ştiri.
Prin legătură telefonică directă, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, a comentat

acest subiect.
(…)
Violeta Boerescu: Vom vedea ce informaţii vor apărea în orele următoare. Vă spuneam

că, până în acest moment, nicio grupare teroristă nu a revendicat acest atac ce a avut loc în
această dimineaţă în Ankara, în capitala Turciei. Cert este că, până în acest moment, în
urma acestor explozii puternice care au avut loc în Ankara, cel puţin 35 de oameni au fost
ucişi, 100 sunt răniţi în urma acestui atentat sinucigaş. Vorbim despre o deflagraţie care a
avut loc înaintea unui marş organizat împotriva conflictului dintre statul turc şi militanţii kurzi
din sud-estul Turciei, reprezentaţi în Turcia de organizaţia PKK. Este un conflict vechi între
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kurzi şi turci, se ştiu foarte bine aceste lucruri, însă pericolul ameninţării teroriste este la fel
de mare şi din partea celor ce fac parte din Statul Islamic. În ultima perioadă, Turcia a avut o
poziţie clară în privinţa celor care reprezintă ISIS şi a intervenit militar împotriva lor. Şeful
statului turc, Recep Tayyip Erdoğan, a fost foarte categoric în privinţa Statului Islamic şi a dat
de înţeles că acţiunile sale vor fi îndreptate împotriva acestei grupări teroriste. Vom reveni cu
amănunte despre acest subiect.

Începând cu jurnalul de la ora 15:00, pe lângă imaginea în care un grup de persoane
este surprins de deflagraţia unei bombe, difuzată în mod repetat în cadrul tuturor ştirilor
care s-au raportat la acest caz, sunt prezentate şi imagini în care se pot observa oameni
căraţi pe targă spre ambulanţe, însă acestea au chipul blurat şi nu se insistă asupra lor.

Totodată, imaginile vor fi însoţite, în colţul dreapta sus, de menţiunile IMAGINI
ŞOCANTE/ YOUTUBE.COM, care vor fi afişate în mod alternativ.

Subiectele redate mai sus, numerotate de la 1 la 7, au totalizat 35 de difuzări, în
aceeaşi formă sau modificate, însă avertizarea verbală şi scrisă „Atenţie! Imagini care
pot afecta emoţional telespectatorii” nu a fost prezentată în niciuna dintre aceste
difuzări! “

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au apreciat că modul în care au
fost prezentate ştirile monitorizate a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 29
alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât publicul nu a fost avertizat cu privire la
impactul emoţional al imaginilor ce urmau a fi difuzate, ori că difuzarea acestora a
depăşit cadrul unei simple informări de interes public privind un eveniment violent,
difuzarea gratuită a violenţei nefiind justificată în context.

La emiterea normelor de reglementare a conţinutului audiovizual, care trebuie
privite în ansamblul lor, atât din perspectiva publicului, cât şi cu privire la obligaţiile
stabilite în sarcina radiodifuzorilor, Consiliul a avut în vedere şi impactul psihologic şi
emoţional al unor astfel de situaţii asupra publicului, întrucât s-a apreciat că acestea sunt
de natură a produce o traumă indirectă publicului telespectator.

De asemenea, fără a nega dreptul la liberă exprimare al mass-media şi dreptul
publicului de a fi informat cu privire la realitatea cotidiană, pentru ca acesta să-şi formeze
propria opinie, Consiliul subliniază faptul că dispoziţiile legale interzic difuzarea
programelor care conţin violenţă nejustificată, aşa cum o constituie difuzarea repetată ori
excesivă a imaginilor violente aferente unei ştiri într-o emisiune informativă, difuzare care
trece peste limitele unui interes public real şi încalcă obligaţiile şi responsabilităţile pe
care le comportă exerciţiul libertăţii de exprimare.

Prezentarea gratuită şi nejustificată a violenţei, în toate formele ei, prin difuzarea
excesivă şi detaliată a unor asemenea situaţii, care uneori nu prezintă nici un interes de
natură socială, culturală, economică, ori de alt gen, duce la o degradare şi mai
accentuată a calităţii programelor informative ori de ştiri, care tind către tabloidizare şi
exploatare a suferinţei umane, prezentarea fiind de natură a desensibiliza publicul în faţa
suferinţei umane, sau de a avea un impact emoţional negativ, impresionând în mod
neplăcut telespectatorii.

Totodată, respectând libertatea şi independenţa editorială de care se bucură
radiodifuzorii, Consiliul apreciază că, raportat la dreptul la informare a publicului, aşa
cum este prevăzut în legislaţia în vigoare, emisiunile informative şi de ştiri trebuie să
abordeze cu prioritate şi cu preponderenţă informaţii de interes social, economic, cultural,
politic, ştirile privind evenimente violente fiind unele de plan secund în raport de interesul
public general.

Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în
domeniul audiovizualului, obligat să asigure protecţia demnităţii umane şi protejarea
minorilor, reiterează radiodifuzorului, că oricare ar fi scopul invocat, violenţa este uneori
reprezentată în cadrul programelor de ştiri şi informaţii într-o manieră gratuită,
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nejustificată de context, atingând nivele inumane şi degradante, inadmisibile, un volum
excesiv.

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările
şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor 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. (licenţă audiovizuală
nr. S-TV 26.4/15.06.2000, eliberată la 20.10.2015, decizia de autorizare
nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-5/30.05.2002, eliberată la 20.10.2015
pentru postul de televiziune B1 TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de
îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (2) 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 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 postul de televiziune B1 TV cu
somaţie publică, deoarece, înainte de difuzarea în cadrul emisiunilor informative din
perioada 05 -11 octombrie 2015 a unor ştiri cu conţinut violent, publicul nu a fost avertizat cu
privire la impactul emoţional al imaginilor ce urmau a fi prezentate, astfel cum prevede
art. 29 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


