
 

 
Decizia nr. 379 din 03.06.2020 

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 3 iunie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 4256/01.05.2020 cu 
privire la emisiunea “Ştiri B1”, difuzată în perioada 30.04-01.05.2020, în intervalul orar 
07.00-24.00, de postul B1 TV. 

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.6/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0-
8/30.05.2002). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV 
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 30 şi 33 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările 
ulterioare (Codul audiovizualului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- Art. 30 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la 
propria imagine. 
- Art. 33 alin. (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje 
audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul 
acesteia. 
 

În fapt, urmare sesizării petentului care reclamă faptul că “Mai multe emisiuni 
difuzate pe prcursul zilei de 30.04.2020-01.05.2020 (...) s-au difuzat imagini fără acordul 
meu, ce mi-au adus prejudicii de imagine, mi-a încălcat dreptul la viaţă privată, nefiind 
nimic de interes public”, au fost monitorizate emisiunile difuzate de postul de televiziune 
B1TV în perioada 30.04.2020 – 01.05.2020, în intervalul orar 07:00-24:00.   

S-a constatat că, în data de 30.04.2020, în cadrul emisiunii Ştiri B1 difuzată la ora 
09:00 a fost prezentată ştirea cu următorul conţinut: 

Titluri: Scandal monden, Marica a călcat strâmb cu nevsta unui prieten, Marica a 
înscris la nora unui lider PNL, Fotbalistul, prins în camera de hotel cu soţia altuia, Internetul 
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a râs de amantlâcul fostului internaţional, ,,Ai noroc că ardelenii sunt calmi şi soţul nu era 
din Vaslui”. 

 (37.03/30-9asf) Prezentator: Scandal de proporţii şi în lumea mondenă după ce 
un clip în care fostul fotbalist Ciprian Marica a fost prins cu nevasta unui apropiat, 
într-o cameră de hotel, a început să circule pe Internet. Cel care l-a prins în fapt este 
chiar bărbatul femeii,  fiul unui cunoscut lider PNL din Ardeal.   

Voce din off: Fostul internaţional român, Ciprian Marica, a fost prins în fapt în 
timp ce se afla cu soţia unui prieten apropiat în camera luxosului Grand Hotel Italia 
din Cluj. Este vorba despre fostul baschetbalist Florin Munteanu şi de soţia 
acestuia, Ana. Discuţia a continuat între cei doi. Ciprina Marica a încercat să-l 
calmeze pe prietenul său în timp ce acesta îl asigura că nu este nimeni în cameră. 
Fostul baschetbalist susţine însă că are dovezi cu privire la iubirea dintre soţia sa şi 
fostul internaţional român. La insistenţele soţului, Ana şi-a făcut în cele din urmă 
apariţia. Florin Munteanu junior este fiul fostului director al TRANSGAZ, un important lider 
politc al PNL din zona Mediaş. El este şi fost jucător profesionist de baschet, campion 
european la juniori, divizia B în 2006.  

Potrivit presei sportive, Florin Munteanu şi Ciprian Marica erau prieteni. Ei aveau şi 
o afacere imobiliară la malul mării. De asemenea, pe Internet circulă şi o poză cu Ana 
Munteanu şi actuala iubită a fostului internaţional, Ioana Marcu. Interesant este că 
videoclipul care circulă pe Internet este din vara trecută dar abia zilele acestea a apărut în 
spaţiul on-line. Florin Munteanu şi Ana erau căsătoriţi din 2015 iar naşul lor de cununie 
este actualul europarlamentar, Rareş Bogdan. 

După ce a apărut acest video pe Internet, Ciprian Marica a vrut să distragă atenţia 
oipiniei publice cu un status cu privire la patriotism, probabil aluzie la autonomia Ţinutului 
Secuiesc. Cu toate acestea internauţii n-au avut milă de fostul internaţional român. 
Microbiştii s-au întrecut în glume pe pagina lui Marica:”Ai noroc că ardelenii îs calmi...  
dacă făceai asta la Vaslui erai acum la IML.”, ,”Returul se joacă cu spectatori sau 
fără?”,”Declaraţie pe propria răspundere ai avut?”, au fost o parte dintre glumele la 
postarea lui Marica. Un alt internaut îi atrage atenţia fostului atacant al naţionalei: ,,Dacă 
erai patriot adevărat, mergeai în Miercurea Ciuc sau Sf. Gheorghe”, iar un alt român îl 
laudă pe Marica pentru patriotism:”În aceste momente dificile ura şi dezbinarea nu ajută la 
nimic. Trebuie să ne iubim între noi indiferent de naţie şi regiune.” 

Este prezentată o înregistrare video în care apare Ciprian Marica pe jumătate 
dezbrăcat, având un prosop în jurul taliei. Acesta are un schimb de replici cu cel care 
filmează. Din dialogul lor reiese că, cel care filmează, e sigur că soţia lui se afla în aceeaşi 
cameră de hotel din care a ieşit Marica dezbrăcat. După un timp și-a făcut apariția din 
cameră și soția celui înșelat, pentru a încerca să calmeze spiritele. De asemenea au fost 
prezentate şi două fotografii cu Ana, soţia lui Florin Munteanu. Într-una era împreună cu 
iubita lui Ciprian Marica iar în alta cu Rareş Bogdan, naşul de cununie. (sursa: 
ziardecluj.ro) 

Vizionând secvenţe din înregistrarea emisiunii informative “Ştiri B1”, difuzată în data 
de 30 aprilie 2020, între orele 09:00-09:53, membrii Consiliului au constatat că, atât prin 
titlul ştirii “Scandal monden, Marica a călcat strâmb cu nevsta unui prieten, Marica a înscris 
la nora unui lider PNL, Fotbalistul, prins în camera de hotel cu soţia altuia, Internetul a râs 
de amantlâcul fostului internaţional, ,,Ai noroc că ardelenii sunt calmi şi soţul nu era din 
Vaslui”, cât şi prin conţinutul acesteia, radiodifuzorul a încălcat prevederile privind dreptul 
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persoanei la imagine şi la viaţă privată instituite la articolele 30 şi 33 alin. (3) din Codul 
audiovizualului. 

În legătură cu acest subiect, persoana menţionată a depus la CNA sesizarea         
nr. 4256/01.05.2020 prin care reclamă faptul că prezentarea acestuia s-a făcut fără 
acordul lui, fiindu-i prejudiciat dreptul la imagine şi la viaţă privată. Analizând sesizarea, 
membrii Consiliului au considerat că aceasta este întemeiată. 

Potrivit art. 30 din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la imagine, la 
viaţă privată, ca drept fundamental al omului, iar radiodifuzorii au obligaţia să respecte 
acest drept stabilit atât în Constituţia României, dar şi în legislaţia audiovizuală. 
 Astfel, în ciuda faptului că dl. Marica nu şi-a dat acordul pentru difuzarea subiectului 
privind aspecte din viaţa sa intimă/privată, radiodifuzorul a difuzat știrea ȋnsoţită de imagini, 
fapt ce contravine prevederilor art. 33 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora este 
interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau reportaje care constituie imixtiuni în 
viaţa privată a persoanei, fără acordul acesteia. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat că materialul audiovizual prezentat de 
radiodifuzor, de natură a prejudicia dreptul la imagine a persoanei, nu a fost de interes 
public justificat şi nu răspundea cerinţelor legale prevăzute de art. 33 alin. (4) din Codul 
audiovizualului, astfel încât difuzarea lor să fie posibilă fără acordul persoanei.  

Membrii Consiliului consideră că, ȋn lipsa acordului d-lui Marica cu privire la  
prezentarea acestui subiect, radiodifuzorul a prejudiciat dreptul la viaţă privată a persoanei, 
implicit a dreptului la imagine a acesteia, drepturi ocrotite de art. 30 din Codul 
audiovizualului, cât şi de art. 8 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Potrivit dispoziţiilor din domeniul audiovizualului, orice persoană are dreptul la 
imagine şi la respectarea vieţii private, iar difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de 
reportaje care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul 
acesteia, este interzisă. În acord cu normele constituţionale şi europene, legislaţia 
audiovizuală protejează dreptul oricărei persoane la imagine şi viaţă privată, sens în care 
radiodifuzorilor le revine obligaţia legală de a respecta aceste drepturi în cadrul 
programelor difuzate. 

Având în vedere aceste aspecte și 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 prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare,   

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
26.6/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002 pentru postul B1TV) se 
sancţionează somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 30 şi 
33 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului).      

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.   
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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, în cadrul emisiunii informative “Ştirile B1”, difuzate ȋn ziua de 30 aprilie 2020 de 
la ora 9.00, a difuzat o știre ȋnsoţită de imagini referitoare la viaţa privată a unui fost 
fotbalist, fără acordul acestuia, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale. 

Potrivit articolelor 30 și 33 din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la 
respectarea vieţii private, iar difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje 
audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul 
acesteia, este interzisă." 

 

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

 
PREŞEDINTE, 

 
 

 MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

               Serviciul juridic, reglementări 
                   şi relaţii europene,   
          
 

     Şef serviciu Dumitru Ciobanu  
 
 
 

     
 
 
 


