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Decizia nr. 608 din 27.10.2016
privind somarea 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. RO 27759259
Fax: 021/599.66.03
- pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20 sector 1
Fax: 021/201.16.59; 021/201.16.08
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 octombrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitoizare, în baza sesizării
înregistrate la C.N.A. sub nr. 8641/03.10.2016/05.10.2016, cu privire la emisiunea
„Breaking News” difuzată de postul B1 TV, în data de 23.09.2016, în intervalul orar
18:59- 20:53
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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi vizionării înregistrărilor, 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).
Potrivit dispoziţiilor 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.
În fapt, în data de 23.09.2016, în intervalul orar 18:59- 20:53, postul B1 TV a
difuzat emisiunea „Breaking News”, moderată de doamna Nadia Ciurlin. În intervalul
18:59-19:30 invitata emisiunii a fost d-na Anca Dragu - ministrul Finanţelor, în
intervalul 19:30-19:58 invitată a fost d-na Diana Zaharia Alexi –jurnalist, iar în
intervalul19:58-20:53 invitaţii din studio au fost d-nii Sebastian Ghiţă -deputat PRU şi
Sabin Orcan -jurnalist.
Cu privire la conţinutul acestei ediţii, redăm aspectele reţinute în raportul de
monitorizare:

„Titlu: Ghiță față în față cu Orcan, Oprea demisionează din Senat, Votul nu se poate relua, DNA poate
cere un nou aviz, Persoane plătite , infiltrate, Ghiță: Ponta a demisionat că a fost informat că existau trupe
care aveau ordin să atace Guvernul, Ghiță: Un cetățean până nu este condamnat, este liber, Ghiță: Mă simt
OK să fiu în Comisia SRI, Ghiță: Nu m-am gândit dacă mai candidez, Băsescu sare la Kovesi, Cum face șefa
DNA carieră, Băsescu: Am greșit cu Kovesi, Ghiță: Am sponsorizat legal campania lui Ponta, Ghiță: Cioloș
este omul celor de la Bruxelles, Ghiță: datoria SRI-ului este să înceapă să se sesizeze.”
La începutul discuției, moderatoarea prezintă motivul prezenței celor doi invitați:
Sel.1 (58.20/23-19.asf) Nadia Ciurlin: (...) confruntare în direct la B1 TV. Deputatul PRU, Sebastian Ghiță
și jurnalistul Sabin Orcan, deseori pe poziții divergente analizează în această seară scandalurile momentului,
dosarele de la DNA și personajele atinse de anchete. Cine este protejat și cine nu, demisia lui Oprea și
reacțiile stârnite în stradă și pe Internet de votul senatorilor.
Sel.2 (12:52/23-20.asf) Sabin Orcan reamintește lui Sebastian Ghiță dosarele pe care acesta le are pe rol:

2

Sabin Orcan: (...) Aveți dosarul Herțanu, cumnatul domnului Ponta în care din câte înțeleg nu sunteți
trimis în judecată, sunteți cercetat în libertate, vi s-a revocat măsura controlului judiciar, aveți dosarul
Bădescu, primarul Ploieștiului care se judecă la Înalta Curte, înțeleg că aveți termen pe patru...
Sebastian Ghiță: Unde am văzut ce s-a întâmplat cu procurorul și cu denunțătoarea porno. (...)
Discutându-se despre dosarul Ioanei Băsescu și dosarul Elenei Udrea care privesc finanțarea campaniei
din 2009, Sebastian Ghiță face următoarele afirmații:
Sel.3 (41.46/23-20.asf) Sebastian Ghiță: (...)Dar cu mine știți ce s-a întâmplat într-un dosar? Au venit
patru denunțători în aceeași zi.
Moderatoare: S-au înțeles între ei...
Sebastian Ghiță: Unul cu permise, unul cu, nu mai știu nici eu! Patru în aceeași zi! M-am trezit cu
patru denunțători în aceeași zi!
Sabin Orcan: Au simțit că au scăpat de sub jug și au zis hai acum, să ne eliberăm.
Sebastian Ghiță: Da, după doi ani de la alegeri și trecând peste, se va desluși ușor ce s-a întâmplat
acolo, cine cui i-a dat bani, la ce campanie.
Sabin Orcan: La domnul Tudose vă referiți printre alții?
Sebastian Ghiță: Nu, că nu vreau să vorbesc de dosare și de oameni. Hai să lăsăm așa.
Sabin Orcan: De ce?
Sebastian Ghiță: În Instanță am spus ce am avut de spus când am avut ceva de spus. Astea, că a devenit
o chestiune plină de promiscuitate la mine în dosare.
Sabin Orcan: Domnul Tudose a fost colegul dumneavoastră.
Sebastian Ghiță: Denunțătoarea porno cu procurorul sexi și cu nașul își furau unii altora imobilele
pe acolo. Asta e în dosare.
Sabin Orcan: Aveți încredere în Justiție, domnu Ghiță? În Justiție, nu vă întreb de DNA sau în SRI, că
asta e o altă...
Sebastian Ghiță: În primul rând că eu nu consider că atunci când procurorii dau comunicate Justiția e
afectată, nu e afectată. Nu, eu consider că justiție în țara asta și dreptate fac judecătorii.
Sabin Orcan: Domnu Ghiță, dați la o parte ONG-urile, pe Soros, procurorii DNA Ploiești, aveți
dreptate, aveți încredere în judecători?
Sebastian Ghiță: Vrem, nu vrem, este ultima opțiune pe care o avem în țara asta și din ce am văzut,
judecătorii Înaltei Curți în primul rând, au început să se uite mult mai cu grijă, mult mai atent, mult mai
scrupulos la valul acesta de acuzații venit dinspre DNA și mai ales la valul de acuzații care sunt venite
political- related pentru că ceea ce văd eu astăzi e că șapte ani de zile n-a știut nimic de campania lui Băsescu,
cu toate că știam toți, și dintr-o dată, după șapte ani, din 2009 în 2016...
Sabin Orcan: Campania lui Ponta cum a fost?
Sebastian Ghiță: Nu știu. Dacă cineva vine și reclamă, se va verifica.(...)”

Vizionând şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect ediţia emisiunii
„Breaking News”, din al cărei conţinut am exemplificat anterior, membrii Consiliului au
constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea art. 40 alin. (3) din Codul
audiovizualului, deoarece moderatoarea a permis unuia dintre invitaţi să folosească
un limbaj injurios la adresa altor persoane.
Astfel, în contextul discuţiilor cu privire la unele dosare care fac obiectul
cercetării penale, în cadrul emisiunii a fost folosit un limbaj injurios (Sebastian Ghiţă:
Unde am văzut ce s-a întâmplat cu procurorul şi cu denunţătoarea porno. (...)/
Denunţătoarea porno cu procurorul sexi şi cu naşul îşi furau unii altora imobilele pe
acolo. Asta e în dosare.)
Or, Codul audiovizualului instituie în sarcina moderatorilor, realizatorilor ori
prezentatorilor obligaţia legală de a nu permite folosirea unui limbaj injurios nici de
către aceştia şi nici de către participanţii la emisiune.
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.
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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. 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 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 somaţie publică postul
B1 TV, deoarece moderatorea emisiunii „Breaking News”, din 23 septembrie 2016,
a permis unuia dintre invitaţi să folosească un limbaj injurios la adresa altor persoane,
ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

