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Decizia nr. 158/30.03.2017
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: 021/2011659, 2011608

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 martie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunea “Seara milionarilor”, ediţiile din 19-20.01.2017, ca urmare a unei
autosesizări a Consiliului, emisiune difuzată 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 raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor,
Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 89 alin. (5), (6) şi (7)
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
« (5) Jocurile de noroc trebuie să respecte regulile informării corecte, iar
regulamentul lor de desfăşurare trebuie să fie clar şi adus la cunoştinţă în mod
corespunzător.
(6) La începutul şi pe parcursul desfăşurării programului, publicul va fi informat,
vizual şi auditiv, despre caracterul jocului, condiţiile de participare şi de tarifare,
modalităţile de acces şi de atribuire a câştigurilor.
(7) Anterior programării difuzării jocului, furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului datele principale din licenţa sub care
acesta este organizat. »

Conform raportului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul CNA, a fost
monitorizată emisiunea « Seara milionarilor » - edițiile din 19-20 ianuarie 2017 ;
această emisiune este difuzată de postul de televiziune B1 TV în fiecare zi, în
direct, în intervalul 00:35 - 02:35.

Redăm din raportul de monitorizare:
« În cadrul emisiunii, sunt prezentate mai multe jocuri de ruletă, de către o

persoană de sex feminin care îndeplinește rolul de dealer. În principal, aceasta
aruncă bilele pentru ruletă la fiecare tură și apoi prezintă numerele câștigătoare. De
asemenea, comunică cu telespectatorii, care pot participa joc/emisiune prin
intermediul platformei online de pariuri NetBet, sponsor al emisiunii.

Menționăm că anunțul de sponsorizare pentru NetBet este difuzat în ecran
partajat, cu durata de 10 secunde.
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De asemenea, la începutul emisiunii, este afișat în partea din dreapta-jos al

ecranului, simbolul “PP”, timp de 5 secunde.
Pe întreaga durată a emisiunii, în partea din stânga-sus a ecranului este

prezentă sigla NetBet și pe masa de ruletă este inscripționat textul NetBet. De
asemenea, pe un ecran aflat în spatele prezentatoarei, rulează în buclă un film de
prezentare pentru NetBet, cu durata de aproximativ 20 de secunde, în care apar
textele: NetBet / PARIURI / CASINO / LIVE CASINO / INTRĂ ÎN JOC! / PARIU
MINIM 1 RON / JOCI LIVE PE PC, MOBIL SAU TABLETĂ / PROMOȚII!
EXCLUSIVE.

Prezentatoare: Bună seara, dragi telespectatori! Toți cei care mă urmăriți,
sunteți la seara milionarilor. Pentru a intra în legătură cu mine și în direct pe
B1 TV trebuie să vă faceți cont pe netbet.ro. Nu durează decât două minute. Intrați
în secțiunea de Live Casino și îmi scrieți pe chat, și chiar dacă nu știți să jucați, nu-
i nimic, vă ajut eu! Vă explic ce trebuie să faceți. Chiar dacă nu vreți să pariați pe
nimic, puteți doar să intrați și să vorbiți cu mine (…)

Anunțul de mai sus, referitor la explicarea regulilor de joc, se repetă pe
parcursul emisiunii.

De asemenea, pe întreaga durată a emisiunii, telespectatorii sunt îndrumați,
în scris (în centrul ecranului): PLASAȚI MIZELE / PLASAREA MIZELOR SE
ÎNCHEIE ÎN CURÂND / NU MAI MIZAȚI / AȘTEPTAȚI JOCUL URMĂTOR, și sunt
permanent informați cu privire la timpul pe care îl mai au la dispoziție pentru a
paria în runda respectivă. »

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imaginile, membrii Consiliului au
constatat că emisiunea « Seara milionarilor » este difuzată cu încălcarea condiţiilor
prevăzute de art. 89 din Codul audiovizualului.

Astfel, potrivit alin. (7) al art. 89, legiuitorul a impus în sarcina radiodifuzorilor
obligaţia ca, înainte de a programa difuzarea unui astfel de joc, să aducă la cunoştinţa
CNA datele principale din licenţa sub care acesta este organizat, obligaţie pe care
S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. nu a îndeplinit-o.

De asemenea, radiodifuzorul avea obligaţia de a difuza emisiunea “Seara
milionarilor” cu respectarea dreptului publicului la informare corectă. Aceasta
presupunea, pe de o parte, ca regulamentul de desfăşurare a jocului să fie clar şi
să fie adus la cunoştinţă în mod corespunzător. Or, aşa cum reiese din raportul de
monitorizare, prezentatoarea a făcut următoarele precizări : « … Nu durează decât
două minute. Intrați în secțiunea de Live Casino și îmi scrieți pe chat, și chiar dacă
nu știți să jucați, nu-i nimic, vă ajut eu! Vă explic ce trebuie să faceți… » Anunţul
referitor la explicarea regulilor de joc s-a repetat pe parcursul emisiunii, fără a se
preciza în mod explicit care sunt aceste reguli, pentru ca publicul să fie în
cunoştinţă de cauză atunci când lua decizia de a participa la joc.

Pe de altă parte, alin. (6) al art. 89 din Codul audiovizualului prevede că, la
începutul şi pe parcursul desfăşurării programului, publicul va fi informat, vizual şi
auditiv, despre caracterul jocului, condiţiile de participare şi de tarifare, modalităţile
de acces şi de atribuire a câştigurilor. Deşi norma este explicită, radiodifuzorul nu a
respectat-o, astfel încât publicul nu a putut beneficia de o informare completă cu
privire la jocul difuzat pentru a putea lua o decizie în cunoştinţă de cauză în situaţia
în care ar fi dorit să participe.

Din conţinutul raportului de monitorizare nu rezultă decât că publicul
telespectator a fost invitat să participe la acest joc, să parieze, fără oferirea unor
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minime informaţii referitoare la caracterul jocului. Mai mult, având în vedere că
jocul, prin natura lui, presupune aspecte de natură financiară, radiodifuzorul avea
obligaţia să menţioneze condiţiile de tarifare, modalităţile de acces şi de atribuire a
câştigurilor pentru ca publicul să nu fie prejudiciat din punct de vedere financiar, să
participe la joc în cunoştinţă de cauză, asumându-şi riscurile.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate, constatând că acesta nu a
respectat prevederile art. 89 alin. (5), (6) şi (7) din Codul audiovizualului.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică a fost adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor 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., titular al licenţei
audiovizuale nr. S-TV 26.4/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 pentru postul de televiziune B1 TV, este sancţionat cu
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea art. art. 89
alin. (5), (6) şi (7) 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 de
televiziune B1 TV, deoarece ediţiile din 19-20.01.2017 ale emisiunii “Seara milionarilor” au
fost difuzate fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 89 din Codul audiovizualului
privind jocurile de noroc.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


