
 
Decizia nr. 302 din 22.04.2020 

privind sancționarea cu somație a 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 22 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului B1 TV CHANNEL, după ce, în 
ședința din 13 aprilie 2020 a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza 
sesizării înregistrate sub nr. 2472/12.03.2020 cu privire la ediția din 12 martie 2020 a 
emisiunii „Bună, România!” 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 26.5/15.06.2000 eliberată la 14.01.2020 şi decizia de 
autorizare nr. 468.0-7/30.05.2002 eliberată la 14.01.2020). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 40 alin. (5)  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 Conform prevederilor invocate: 
    Art. 40 - (5)  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, postul de televiziune B1 TV a difuzat în data de 12.03.2020, intervalul 18:00-
19:53, emisiunea Bună, România! prezentată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.  

Unul dintre subiectele comentate de cei doi prezentatori s-a referit la cazul unui 
fost ofițer al Ministerului de Interne, confirmat cu coronavirus după ce a fost internat la 
Spitalul Gerota, unde a mințit privind faptul că s-a întors recent din străinătate.  

Redăm din raportul de monitorizare conținutul avut în vedere de membrii 
Consiliului: 
  (rep. 26.40-12-18.asf) Răzvan Zamfir: Nu m-aş panica în momentul de faţă să aflu 
că e vorba despre 200 de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 denumit generic coronavirus, 
pentru că eu ştiu că un cretin de pensionar special, pardon, pardon pensionarilor miliţieni, 
pensie de serviciu, nu pensie specială, deci un idiot sinistru, Neluţu o să-i spun eu, nu 
este numele său din buletin, CNA-ul înţelege că respect reglementările sale, s-a dus după 
ce s-a întors cu gagicuţa asta din Israrel, s-a dus în ţara sfântă să se gagicărească, mă 
rog, nici nu mai... aia Sfântul Petru poate să o judece mai bine, aşa, a împărţit mărţişoare. 
Deci el a împărţit mărţişoare. Eu mă aştept în momentul de faţă, câte mărţişoare a împărţit 
boul ăla, miliţianul ăla prost, ştie şi Petcu, ştie şi Vela, la ce mă refer, ştiu toţi oamneii 
ăştia, aşa, mă aştept la orice în moemntul de faţă. Că dacă noi am avut la nivelul conducerii 
Poliţiei Române genul ăsta de cretin cum e prostul ăsta, prostul ăsta! Prostul ăsta 
sinistru, Neluţu prostu! 

Radu Buzăianu: Vă daţi seama că un om capabil să facă o aşa tâmpenie,... 
Răzvan Zamfir:Vă daţi seama cât de prost e?! 
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Radu Buzăianu: (...)vă daţi seama câte a lăsat în urmă! 
Răzvan Zamfir: Cu CNA, fără CNA, cu ce vreţi dumneavoastră, cum vreţi mă, să-i 

spun unui prost de comisar şef, comisar şef ce înseamnă mă? Colonel, nu? Cum era pe 
vremuri. Un prost de colonel de la Miliţie, Poliţie, care s-a întors, a minţit de unde s-a 
întors, s-a întors dintr-o zonă cu factor de risc şi el numai că s-a dus cu gacică-sa, l-a 
îmbolnăvit pe fiu-său pe care l-a plantat la SRI, a îmbolnăvit tot SRI-ul... Deci vă daţi 
seama, SRI-ul care e siguranţa naţională, scuipă acum mucii în batistă, mă rog, îmi cer 
scuze, tuşeşte, că mucozităţile nazale nu sunt un simptom al COVIT-19, aşa, pe noră-sa a 
plantat-oşi pe aia pe la Primărie, pe gagicuţă-sa de la Primăria Genarală, deci un bou de 
acest gen... 

Radu Buzăianu: (?) tot la ADP. 
Răzvan Zamfir: ... săraca femeie e martir! Deci boul ăsta care a fost numărul doi 

în Poliţie, s-a îmbolnăvit şi nici nu a spus de unde vine, ca să umble liber ca să 
împrăştie! Dumneavoastră îmi spuneţi să am încredere în statul român. Eu vă spun în 
felul următor: stimaţi miliţieni şi poliţişti, eu vă zic că ar trebui să vă taie pensiile 
speciale, pardon, de serviciu. Ştiţi de ce? Că aţi avut genul ăsta de proşti şi n-aţi ieşit 
în stradă să spuneţi: prostul ăsta de Neluţu nu trebuie să ne conducă. Aţi stat în 
regulă,  ei şi cu Neluţu şi fără Neluţu! Neluţu acum e pretext de pandemie. N-aţi avut 
nici unul gât să spuneţi: ne conduce Neluţu idiotul! Neluţu gagicarul! Nici unul n-aţi 
ieşit în stradă! Acum vreţi pensii speciale. Nu meritaţi, mă, pensii speciale! Nici unul! 
Ştiţi de ce? Că nici unul dintre voi, Coarnă, ălalatu, cum îl cheamă pe ălalaltu? Cum îl 
cheamă mă, pe cel de la poliţişti? Am lapsus. Surugiu! Mersi frumos colegilor. 
Surugiu, de ce n-aţi ieşit mă, în stradă să spuneţi: Nu vrem Neluţu să ne fie şef! Nu 
vrem Neluţu, că Neluţu e un mincinos sinistru!  N-aţi ieşit mă, în stradă! Şi acum vreţi 
pensii de serviciu, mă!  

Radu Buzăianu: Adică eu mă gândesc că acest Neluţu nu s-a declanşat, nu, în 
prostia sa... 

Răzvan Zamfir: Ce mă? Neluţu era un geniu până acum şi s-a tâmpit acuma cu 
coronavirus? 

Radu Buzăianu:  ... nu s-a declanşat cu ocazia acestui eveniment. Eu cred că el aşa 
a fost mereu. Şi dacă el aşa a fost mereu, cum dracu l-au ţinut în funcţie până acum?  

Răzvan Zamfir: Nu v-a deranjat, mă,  Neluţu că ra şeful vostru, mă? Vă punea să 
faceţi flotări, Neluţu? Domnu Coarnă, îl ştiţi mă, pe Neluţu?  Nu v-a deranjat? Aţi ieşit să 
croncăniţi în faţa lui Vela: pensii de serviciu, nu ştiu ce, hau, hau, miau, miau! Mă, dar de 
Neluţu aţi zis ceva? Aţi spus mă, că l-aţi cercetat ca şef că n-aţi ieşit să-i daţi două 
perechi de palme, a fost o licenţă poetică, n-aţi comentat! Metaforice palme, stimaţi 
membri ai CNA-ului! 
 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii 
Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora, 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. 

Astfel, Consiliul a apreciat că utilizarea de către realizatorii și prezentatorii emisiunii 
a unui limbaj jignitor, insultător, degradant și umilitor, la adresa unei/unor persoane sau 
categorii profesionale, precum: un cretin de pensionar special, un idiot sinistru, boul 
ăla, miliţianul ăla prost, genul ăsta de cretin cum e prostul ăsta, prostul ăsta! 
Prostul ăsta sinistru,.. prostu!, cât de prost e?!, unui prost de comisar şef, deci un 
bou de acest gen...deci boul ăsta,  idiotul!, (...), nu este acceptabilă într-un program 
de televiziune și nu poate fi justificată de gravitatea subiectului ori a situației aduse în 
atenția  telespectatorilor, fiind de natură să exceadă limitelor libertății de exprimare și să 
prejudicieze imaginea și demnitatea umană. 
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 Pentru aceste considerente, 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 somație publică.  

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

În temeiul 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. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
26.5/15.06.2000 eliberată la 14.01.2020 şi decizia de autorizare nr. 468.0-7/30.05.2002 
eliberată la 14.01.2020 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu somație publică pentru 
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) 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 audiovizualului  
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 somație publică postul B1 TV, 

întrucât limbajul utilizat de prezentatorii emisiunii “Bună, România!” în ediția din 12 
martie 2020 referitor la o persoană și o categorie profesională din care aceasta a făcut 
parte, a fost unul insultător, degradant, de natură să prejudicieze demnitatea umană și 
să contravină dispozițiilor Codului audiovizualului.   

Potrivit dispozițiilor 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.” 

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

 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT  
 
                                                         
 

 Întocmit, 
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene 

                                                               Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 
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