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Decizia nr. 62/08.02.2017
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
Întrunit în şedinţă publică în ziua 7 februarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a luat în discuţie solicitarea înregistrată sub nr. 1051/02.02.2017,
formulată de radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. pentru reanalizarea Deciziei
privind amendarea cu 10.000 lei, adoptată de Consiliul Naţional al Audiovizualului în
şedinţa publică din data de 31 ianuarie 2017, radiodifuzorul considerând că sancţiunea
aplicată este disproporţionată în raport cu gravitatea faptelor, cu istoricul sancţiunilor
aplicate radiodifuzorului anterior şi cu sancţiunile aplicate altor radiodifuzori în situaţii
similare.
În cadrul şedinţei publice solicitarea de reanalizare a sancţiunii aplicate în sedinţa
din 31 ianuarie 2017 a fost susţinută de reprezentantul radiodifuzorului, domnul Rareş
Aniţa.
Sancţiunea a fost aplicată pentru încălcarea dispoziţiilor 3 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi 40 alin. (2) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), Consiliul apreciind că
emisiunile „Dosar de politician” transmise în zilele de 17, 24 şi 27 noiembrie 2016 şi
ediţia „Talk B1” din 30 noiembrie 2016, au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor legale.
În urma discuţiilor, având în vedere motivele invocate de radiodifuzor, membrii
Consiliului au apreciat că sancţiunea a fost în mod corect individualizată în raport de
normele a căror încălcare a fost reţinută în sarcina radiodifuzorului, de gravitatea şi
efectele faptelor, cuantumul de 10.000 fiind cel minim prevăzut de lege pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului referitoare la informarea corectă şi
obiectivă a publicului.
Apreciind că motivele invocate nu sunt de natură să atragă o reducere a cuantumului
amenzii, membrii Consiliului au supus la vot solicitarea de reanalizare a deciziei privind
sancţionarea cu 10.000 lei.
Supusă la vot, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea
de reanalizare a fost respinsă.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Şef Serviciu juridic şi reglementări,
Dumitru Ciobanu

