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Decizia nr. 23 din 10.01.2019
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. 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 de 10 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunile “Dosar de politician” din 25.09.2018 (reclamaţiile nr. 8939, 8939/1
/26.09.2018) şi “Talk B1” din 06.10.2018, intervalul orar 11.00-24.00 (reclamaţia nr.
9222/08.10.2018), 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 eliberată la 20.10.2015 şi
decizia de autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, Consiliul a constatat că
radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia
nr. 441/2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018,
decizie cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere radiodifuzorii
trebuie să asigure egalitatea de şanse între partizanii şi adversarii problemei supuse
referendumului; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie
menţionat pe post; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează
realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în data de 25.09.2018, în intervalul orar 21:00-22:50, postul B1 TV a
difuzat emisiunea “Dosar de politician”. În cadrul acesteia (între orele 22:00 - 22:50),
a fost discutat şi subiectul referendumului, prezentat sub titlurile afişate pe ecran, pe
durata discuţiilor: Referendumul pentru familie, Discuţii aprinse înaintea scrutinului
din 6-7 octombrie, Ce va însemna schimbarea Constituţiei pentru român, Familia
tradiţională folosită în jocurile politice, Campanie cu incidente în ţară, Cum vor
politicienii să profite de referendumul pentru familie, PSD confiscă tema familiei
tradiţionale, Elevii, liberi înaintea referendumului.

Invitaţi prezenţi în studio care au participat la discuţii: Ana Bulai, sociolog,
Daniel Breaz, PSD, Eugen Tomac, preşedinte PMP, Ben-Oni Ardelean, deputat PNL.
Moderator a fost Silviu Mănăstire, care, la începutul emisiunii, a anunţat că se va
discuta despre referendumul pentru familie, că el va vota cu ”Da” şi va oferi
argumente pe parcursul emisiunii, context în care, referindu-se la comunitatea
LBTQ+, a făcut următoarele comentarii:

“Sel. 25-21, reper 59:25 Silviu Mănăstire: Vă promiteam o dezbatere despre referendumul pentru
familie. Pentru prima dată în 28 de ani de democrație, 3 milioane de români au strâns semnături valide
legale și au declanșat procedura pentru modificarea Constituției, în sensul de a defini cât se poate de clar ce
înseamnă căsătoria și familia în România, adică uniunea consensuală liber consfințită dintre un bărbat și o
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femeie. Această discuție nu vizează chestiuni ca să privească drepturile minorităților sexuale din România,
așa cum se încearcă și este o întreagă dispută și o dezbatere pe internet. Nu este un referendum pentru
drepturile sau împotriva drepturilor acestei comunități. 25-22, 00:10- Și fac mea culpa, o spun mai în glumă,
mai în serios, aseară mi s-a atras atenția că nu mai există comunitatea LGBT și că este greșit că m-am
exprimat așa, comunitatea LGBT este de fapt comunitatea LGBTQ+, Q+, pentru că, pe lângă lesbiene, gay,
bisexuali, transsexuali, există și intra-sexuali, o nouă minoritate la care se adaugă și plusul care înseamnă,
dacă sunt copii minori … nu pot să spun lucrurile astea, plusul înseamnă și altceva, oameni și cu obiecte,
cu .. cei care nu sunt oameni, înțelegeți dumneavoastră, puncte, puncte, din zona, din sfera biologică
animală. Nu discutăm despre preferințele astea, cei care încearcă să ducă discuția spre faptul că acest
referendum lezează, repet, drepturile minorităților sexuale, încearcă să facă o manipulare. La fel cum cei
care vorbesc despre faptul că se vor cheltui sume enorme de bani pentru o chestie care nu contează, la fel
cum cei care încearcă să politizeze discuția despre referendumul pentru familie … referendumul acesta nu
este al lui Dragnea, nu este al PSD-ului, al PNL-ului, al PMP-ului și a altor partide politice. Acest
referendum reprezintă expresia unei majorități care a strâns semnături și care practic a pus pe tapetul
opiniei publice, pe tapetul societății, această dezbatere. Și foarte important, pentru cei care mă urmăriți
este despre familie și este despre copiii dumneavoastră și despre nepoții dumneavoastră și are o bătaie mai
lungă care înseamnă 20, 30, 50 de ani. Nu este o discuție despre a îngrădi drepturi pentru … sau despre
discriminare, ca să-i transmit un mesaj explicit președintelui CNCD, Asztalos Csaba care ne urmărește cu
foarte mare interes. El este cenzorul care ne urmărește, îi mulțumim că ne urmărește președintele CNCD …
Nu discutăm despre lucrurile astea, discutăm despre familie, despre copii, cu toate argumentele care pot fi. Și
așteptăm și telefoane pro și contra, în sensul acesta, dacă dorește cineva să intervină ca să facem o dezbatere
de fairplay.

(…)
Silviu Mănăstire: Păi nu, că contra argumentul era că în familiile normale...
Ana Bulai: ...căsătoria în familiile homosexuale și nu s-a dovedit că familiile homosexuale sunt

mai abuzive decât cele normale.
Silviu Mănăstire: Păi nu s-a dovedit, dar nu există garanția că nu se întâmplă. Argumentul era

următorul: într-o familie...
Ana Bulai: Păi atunci să interzicem căsătoria între oricine și oricine pentru că toți vor fi abuzivi.
Silviu Mănăstire: Asta ar fi o idee. Păi nu, argumentul este următorul, dar lăsați-mă să termin.

Argumentul este următorul: că există incidență de violență în familiile naturale, normale, între bărbat și
femeie, este o rată a violenței împotriva copiilor. Da? Și că acesta este un argument că domnule, de ce să
nu interzicem și adopțiile în familiile de homosexuali. Dar nu există nici garanția că și în familiile de
homosexuali nu se va întâmpla la fel. Gradul acela sociologic, se va păstra procentul acela sociologic și în
cuplurile de homosexuali. Iar ideea care se vinde, că dacă există violențe în familia dintre bărbat și femeie,
domnule, hai să poprim violența aia și să dăm drumul la înfieri și în familii de homosexuali, că probabil ei
or să fie mai permisivi și mai drăgăstoși.”

În aceeaşi şedinţă, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare
al emisiunii “Talk B1” din 06.10.2018, difuzate în intervalul orar 11.00-24.00, în cadrul
căreia au fost prezentate declaraţiile unor persoane care îşi exprimaseră votul, printre
care şi pe cea a lui George Becali, cu privire la referendumul naţional pentru revizuirea
Consituţiei. Redăm din raportul de monitorizare:

“10:59-11:53 - Talk B1
Moderatoare: Irina Petraru
Invitați: Mihai Duță-jurnalist, Artin Sarchizian-avocat
Titluri afișate pe ecran, cu privire la subiectul reclamat de petent: Referendum pentru familie,

Referendum cu vot în două zile, Gigi Becali a venit la urne, Becali: L-am rugat pe Dumnezeu să ajute poporul,
Becali: E vorba de viitorul copiilor, Becali: Prin vot îl apărăm pe Hristos, Becali: Oamenii au înnebunit
definitiv, Becali: Poate fi ca în Franța, Canada, Becali: Soarele răsare și peste răi, și peste buni.

Sel.1 (16.12/6-11.asf) Gigi Becali: ...la rugăciune, și l-am rugat pe Dumnezeu să ajute poporul să
treacă referendumul pentru ca să ajute neamul ăsta, viitorul neamului ăsta. Am venit pentru că este, în
opinia mea, v-am spus, cea importantă acțiune a României de când este ea, de 100 de ani, de când s-a făcut
statul modern român. De ce? Pentru că este vorba de viitorul copiilor și a nepoților noștri, în următorii 15-
20 de ani, că atunci se vor vedea efectele ce se va întâmpla în toată lumea și la noi, care va trece
referendumul, nu se va întâmpla. Am venit să apăr familia, copiii, nepoții, am venit, cel mai important
lucru, să mărturisesc pe Hristos. Cine vine la vot astăzi, mărturisește pe Hristos. Pentru că în momentul
ăsta noi îl apărăm, noi am ajuns, noi, oamenii, să-l apărăm pe Hristos prin acest vot. De ce? Pentru că pe
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urmă, lasă că o să ceară adopție, lasă adopția, o să ceară căsătoria în Biserică, după aia vor. Că știi care e
scopul lor? Scopul lor nu e să se căsătorească. Scopul lor e să-l batjocorească pe Hristos, să se
căsătorească în Biserică. Asta este! Ca să ajungă urâciunea pustiirii în Biserică. Ăsta este scopul, cum
spune în sfintele cărți. Și atunci noi o să votăm ca să nu-i lăsăm pe ei să-l batjocorească pe Hristos și
urâciunea să nu calce în Biserică, să se căsătorească în Biserică.….

Sel.2 (18.34/6-11.asf) Reporter: Spuneați că efectele acestui vot se vor vedea peste 15-20 de ani...
Gigi Becali: Da, da.
Reporter: Dacă în următoarele zile sau în următoarea perioadă, în următorul an, care ar fi efectele?
Gigi Becali: În următorii ani, vor fi efectele, spun eu care ar fi efectele, imediat în următorii doi,

trei, patru, cinci ani. Imediat încep să facă educație în școli. Educație homosexuală în școli. Domnule,
dacă ne căsătorim, avem, o să zică la copii, domnule dacă se căsătoresc bărbat cu bărbat, păi faceți
educație, e bine să fii homosexual, o să zică. După aia o să vină educația de gen. O să zică, stai domnule,
uite care e treaba, ca în Franța, ca în Canada, să zică, mă tată, eu nu vreau să fiu băiat, vreau să fiu fată.
Și ești obligat să-i zici Maria, să nu-i mai zici Gheorghe. Nu mă cheamă Gheorghe, că nu vreau Gheorghe,
vreau fată sau Maria. Și dacă nu zici, faci pușcărie. Așa de mult a ajuns nebunia oamenilor. Au înnebunit
oamenii definitiv! Că așa spune, că la sfârșitul veacurilor, își vor pierde oamenii mințile. Cum și le pierd
în toată lumea dar noi, românii, nu. Și or ajunge ăia care și-au pierdut mințile, să spună de ăia care sunt
normali, adică de Becali, că e nebunel. Adică eu sunt nebun, că zic normalitatea. Ei sunt, acum ei trebuie
să înțeleagă nici minoritate măcar nu sunt. Că nu sunt minoritate. Minoritate înseamnă dacă te naști
ungur, maghiar, român. Ei, să mă ierte Dumnezeu, sunt născuți bolnavi. A, or să zică la discriminare
acuma. Ei nu sunt minoritate sexuală, ei sunt minoritate de oameni care au problemele care le au. Dar
asta nu înseamnă că să ne îmbolnăvească și pe noi. Nu? Asta este ce se va întâmpla în următorii ani.

Sel.3 (20.38/6-11.asf) Reporter: Dar dumneavoastră ați fost și europarlamentar, cum credeți că văd
foștii dumneavoastră colegi...

Gigi Becali: Eu, europarlamentar când eram, stătea lângă mine un d-ăsta, trans, transgay, nu?
Transsexual. M-am mutat. Nu stăteam lângă el. De ce nu stăteam? Nu că nu-l iubesc pe om, că eu îi
iubesc pe toți. Noi trebuie să iubim pe toți oamenii la fel. Adică nu contează. Homosexual, ce o fi el,
LGBT, nu contează. Trebuie să-i iubim la fel, de ce? Pentru că soarele răsare și peste cei răi, și peste cei
buni și peste cei păcătoși, și peste cei răi. Numai că nu stau lângă el, de ce? Îți transmite duh periculos,
de demon. Și atunci nu stau. Îl iubesc dar nu stau. Plec. Și am plecat, am luat scaunul, stăteam, am plecat,
n-am stat. Nu stăteam lângă ei. Nu stau. Nu stau. Trimite demoni.M-ai înțeles? Ei, asta e treaba!

Reporter: Mulțumesc frumos.”
Fragmente din aceste declaraţii au fost difuzate şi în emisiunile informative

ulterioare, de la orele: 11:59, 13:59, 15:00, 18:00, 20:00, 23:00.
Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că

radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 441/2018, cu modificările şi
completările ulterioare, deoarece, în cadrul emisiunilor “Dosar de politician” din
25.09.2018 şi “Talk B1” din 06.10.2018, nu a fost asigurată imparţialitatea subiectului cu
privire la referendumul pentru redefinirea noţiunii de familie în Constituţia României.

Astfel, moderatorul emisiunii “Dosar de politician” a făcut comentarii părtinitoare
cu privirea la comunitatea LBTQ+, în sensul cărora: “comunitatea LGBT este de fapt
comunitatea LGBTQ+, Q+, pentru că, pe lângă lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali,
există şi intra-sexuali, o nouă minoritate la care se adaugă şi plusul care înseamnă,
dacă sunt copii minori … nu pot să spun lucrurile astea, plusul înseamnă şi altceva,
oameni şi cu obiecte, cu .. cei care nu sunt oameni, înţelegeţi dumneavoastră, puncte,
puncte, din zona, din sfera biologică animală.”.

Or, potrivit normei invocate, chiar în situaţia absenţei punctului de vedere al unei
dintre părţi, acest fapt nu exonerează moderatorul de obligaţia legală de a asigura
desfăşurarea emisiunii cu imparţialitate.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că reporterul care l-a
intervievat pe d-nul George Becali nu a luat atitudine în sensul asigurării
imparţialităţii faţă de declaraţiile invitatului său cu privire la motivele pentru care a
votat “pentru” referendum, radiodifuzorul difuzând în mod repetat aceste declaraţii în
cadrul ediţiilor informative ulterioare, pe parcursul zilei.
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Pentru aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, 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 somaţie publică.

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 10 din Decizia nr. 441/2018, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) 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. (licenţa audiovizuală nr.
S-TV 26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare nr. 468.0-
6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017 pentru postul B1 TV) este sancţionat cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 3 din Decizia nr.
441/2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului
naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, decizie 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 pe postul de televiziune 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 postul B1 TV cu somaţie
publică, deoarece, în cadrul emisiunilor “Dosar de politician” din 25.09.2018 şi “Talk
B1” din 06.10.2018, nu a fost asigurată imparţialitatea subiectului cu privire la
referendumul pentru redefinirea noţiunii de familie în Constituţia României.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


