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Decizia nr. 299 din 13.04.2020 
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 13 aprilie 2020,  Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul  întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării  
nr. 3038/25.03.2020, cu privire la emisiunea „Lumea lui Banciu”  difuzată în data de 
25.03.2020, de postul postul B1TV.  

Postul de televiziune B1 TV aparţine 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. 486.0-
6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017. 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a 
încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (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. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune B1 Tv a difuzat 
în data de 25.03.2020, în intervalul orar 23:00 – 23:48, emisiunea Lumea lui Banciu, 
moderată de Radu Banciu (emisiune în direct). La începutul emisiunii s-au făcut 
următoarele precizări: Următorul program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 
12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: 
Pamflet.  

Titluri afișate pe ecran: Răpus de coronavirus. Mortul zilei: Paul Goma; Ambiție 
de ministru. Toți bucureștenii, testați pentru COVID-19; Ghinion total. N-a respectat 
carantina, a fost devorat de crocodil; Se întâmplă în Africa. Țară fără coronavirus, dar 
care a declarat stare de catastrofă; Ce spun sondajele. Românii își doresc măsuri 
speciale; N-a scăpat nici el. Prințul Charles, lovit de coronavirus; Propunere de 
ministru. Jumătate dintre producțiile de la TV, românești; Avertismentul sindicatelor. 
Angajatorii au trecut deja la concedieri masive; Ce arată studiile. Viciile ajută 
coronavirus.   

Pe parcursul emisiunii, moderatorul a comentat cu privire la următoarele 
informații: moartea lui Paul Goma; Toți bucureștenii vor fi testați pentru covid-19; 
Bilanțul îmbolnăvirilor cu covid-19 în mai multe țări ale lumii; Despre facilitățile fiscale 
solicitate de români pentru combaterea efectelor economice ale epidemiei covid-19; 
Infectarea cu coronavirus a prințului Charles; Oamenii cu vicii sunt mai predispuși 
îmbolnăvirii cu coronavirus. 

http://www.cna.ro/
mailto:cna@cna.ro


 

 

2 

 

Cu privire la aspectele semnalate de către petent, moderatorul Radu Banciu a 
făcut următoarele afirmații:  
 

În timp ce comenta despre faptul că toți bucureștenii vor fi testați pentru covid-19. 
Radu Banciu: Da, deci vreau să îmi permit luxul ăsta să mor acasă. Nu am niciun 
interes să mă duc la spital, mai am două luni. De aprilie și de mai o să scăpăm puțini, 
în orice caz, mai ales în ritmul ăsta în care cu toții suntem expuși în fiecare zi 
tuturor acestor pericole, pentru că nu avem încotro și pentru că așa este firesc, să 
mergem înainte, nu să ne pitulăm în casă ca niște lași, așa cum v-am tot spus în 
aceste zile. Oamenii ăia, îmi explica cineva mai bine documentat în domeniul 
ăsta, sunt carne de tun în fața epidemiei. Practic, nu scapă niciunul. Și care este 
scopul să îi ducem pe stradă? Care este scopul să vină poliția să ne întrebe din 
zece în zece metri dacă avem autorizație să ieșim? Care este scopul să stăm la 
discuție până citește polițistul zece minute hârtia respectivă, să stau bot în bot cu 
el? Chiar dacă are mască, masca aia nu îi folosește la nimic. Ș 
  Radu Banciu:  Păi, mă, băieți, și acum vă e frică să muriți cu demnitate? 
Demnitatea aia pe care nu ați avut-o niciodată. De ce mai aveți nevoie de ajutor? 
Chiar acum consider că nu mai e nevoie. Pentru ce să mai avem? Pentru două 
luni mai avem nevoie de ajutor? Încă o dată, reiterez ce spuneam ieri, toată 
populația planetei, plus minus câteva persoane, vor contacta, dacă nu au 
contactat deja, acest virus. Atâta doar că el nu este activ, și italienii au spus asta 
astăzi. Nu este activ, atenție, cam în proporție de 70%, ceea ce, într-adevăr, este 
aproape liniștitor. Deci chiar și la ei, la italienii care sunt convinși, se vorbește, 
deocamdată, la speculă, de această impresionantă sumă, 600 de mii de posibile 
cazuri în cizmă, că nici ei nu au posibilitatea să îi testeze chiar pe toți. Deci 
aproape fiecare cetățean are coronavirus în Italia și va avea pe planetă. Mă rog, 
cam unul din trei, cum spuneam noi foarte bine zilele trecute, cam asta este 
tendința și astăzi. Dar, încă o dată, la 70% din populație, nu se manifestă.  
  Radu Banciu: Ideea este că, trebuie să vă intre bine în cap un singur lucru, 
stimați cetățeni. Dintre cei care și-au pierdut locul de muncă, aproximativ patru 
sute de mii în România, spuneam, se va ajunge cam la un milion jumate până la 
sfârșitul lunii mai, astea sunt previziunile, mai puțin de jumătate va mai avea loc 
de muncă în momentul în care și dacă această criză va trece. Deci să nu cumva 
să credeți că vă veți mai întoarce la muncă. Voi ăștia cu #stăm acasă. Nu?! Nu va 
mai fi loc pentru voi. Dintr-un motiv foarte simplu. Angajatorul va fi și el la sapă 
de lemn, va avea numai pierderi în această perioadă, și, ca să scoată și el capul 
un pic la liman, nu o să poată niciodată să reangajeze tot borhotul ăla de care se 
debarasase ca să mai supraviețuiască și el un pic. Oamenii, încă o dată o  spun cu 
mare tărie și cu toată convingerea universală, omul nu este indispensabil la locul de 
muncă. Poate o fi munca sfântă, dar, în orice caz, omul nu e. Oamenii sunt de nedorit și 
de nefrecventat. Deci, nu este nicio problemă. Da?! Oamenii dați afară, oamenii fără 
serviciu, își merită cu toții soarta. Sunt foarte puțini oameni pe planetă 
indispensabili. Nu este așa cum se crede! Sigur că, omul e mic, e amărât, se 
gândește numai la farfuria lui, la proștii lui de acasă, are tot dreptul să o facă. 
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Realitatea, însă, nu este alta. Nu e nevoie de oameni pentru o societate mai bună. 
Oamenii sunt cei care ne-au adus în această situație. Ei ne-au omorât, ei au distrus 
planeta. Dacă s-ar putea ca de aici înainte animalele, roboții, farfuriile zburătoare, 
babele virtuale cu colacii în coadă să ne conducă, ar fi mai bine.  
Eu nu o să îi plâng niciodată pe proștii, pe derbedeii sau pe isteții care rămân fără 
job-uri. Noi, bineînțeles, incluzându-ne, fără nicio problemă, în această categorie. 
Nu e nimeni, băi, indispensabil. Da?! Ați fost de o prostie tentaculară! Da?! Să vă 
fie de bine! Planeta nu vă datorează nimic, ba dimpotrivă. Deci, debarasarea. La 
nivel mondial vorbesc aici. Nu ne uităm la noi în bătătură. Peste jumătate din 
populația planetei, conform datelor venite dinspre Asia de Sud-Est, își va pierde 
job-ul cu această criză. Peste jumătate din Planetă! Chiar și ăia care stau ca boii și 
lucrează de acasă își vor pierde jobul, pentru că nu va mai fi necesar, cel puțin o 
foarte lungă perioadă.  
  Radu Banciu: S-a luat legătura, iată, înțeleg, cu Ministerul Afacerilor 
Interne, cu Arafat, cu Consiliul Național al Audiovizualului. Lăsați-i, domne, pe 
ăștia de la Audiovizual. Că se desființează și ei, gata! S-a terminat! Nu mai au ăștia 
timp de mari ședințe. Ce, să facă online, de acasă, ca preșcolarii? Gata, nu mai e 
vremea lor. Lăsați-i un pic să se odihnească, poate au și ei timp acasă, între patru 
pereți... pereții ăia ai lui Creangă, doamna Gubernat,... să vă faceți și 
dumneavoastră un bilanț, dar rezonabil. Da?! Un bilanț acolo unde nu vă vede 
nimeni. Unu d-ăsta, în sfârșit, corect. Bun.  Deci spuneam de concedierile masive, 
care vor continua, bineînțeles. Dumitru Costin, președintele Blocului Național 
Sindical, iarăși un necunoscut pentru noi, a vorbit despre această măsură 
drastică la care apelează cei mai mulți angajatori, alegând să își concedieze 
angajații. Da, dar aici vina este împărțită. Angajatorul nu este nici pe departe cel 
mai mare vinovat, întrucât noi, toți, am ținut isonul ca niște vite, să stăm acasă, 
să stăm acasă. Da?! Stați acasă, stați acasă! Toate gravidele, da, toți ăștia care 
nu au muncit niciodată, toate firmele astea care se simțeau la adăpost, toate ne 
îndemnau să stăm acasă. Spuneam de atunci, de acum o săptămână am început 
să abordăm subiectul ăsta, chiar mai bine. E cu două tăișuri. Din păcate, se va 
întoarce împotriva noastră și, așa cum e omul, după cum veți conveni, omul uită 
foarte repede, cu toții o să regretăm aceste momente de stat acasă. Da?! Vorbesc 
de cei care vom mai rămâne, desigur. Deci cu toții vom regreta aceste momente 
până la Dumnezeu, pentru că omul nu are sentimentalisme, mai ales în ziua de 
astăzi, nu are melancolie, nu are nimic. Este numai după rațiune, numai după 
echilibru, numai după ziua de mâine, nu are nici un pic de umor, este o ființă 
penibilă, jenantă. Și, imediat cum va trece de boala asta, se va gândi la ziulica de 
mâine: el ce pune pe masă? Da, și dacă cineva îi va mai aduce aminte, bă, nu ai 
stat, necioplitule, nu ai stat șase săptămâni acasă sau zece săptămâni, nu ai făcut 
nimic? Te-ai odihnit și scriai pe Facebook să stea lumea acasă? Acum de ce nu 
vrei să te mai întorci acasă? Și cu toții vom detesta, cu toții vom bate la uși, cu 
toții vom implora să ni se mai dea o șansă că avem copilași. Ieșiți, bă, acum cât 
aveți copilași și apucați-vă de treabă! Duceți-vă la muncă cum se întâmplă în 
Suedia sau în alte națiuni care încă nu au închis toate astea sau, dacă nu puteți 
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că e armata pe stradă, dați și voi, mă, câte un text. Da?! Bateți apropoul. 
Încercați cu mijloacele pe care le aveți la dispoziție să le spuneți celor care ne 
conduc că nu e bine ce facem. Dă-l încolo de virus, că nu e nicio diferență între a 
muri bolnav și a muri sănătos tun. Bă, dar tun, frate! Da?! Ăștia care nu am făcut 
niciodată nicio gripă în viața noastră. Ăștia, bă! Sănătoși, până în măduva oaselor, 
bă, dar morți! Morți de foame, morți de sete, morți de inaniție, de ce om muri, bă! 
Da?! Cu hashtag-urile după voi! Au început unii, că am și eu numai prostănaci d-
ăștia peste tot, și îi văd, nu am ce să fac.  
Deci marea prostime a început un pic, mai vlăguit așa, să implore un pic, sunt 
unii care deja nu mai au venituri, nu le mai intră niciun bănuț, care, până acum, 
erau înnebuniți cu statul acasă. Da?! Statul acasă nu avea nicio logică, de la 
început. V-am spus foarte clar, am demontat, v-am și explicat, nu cruță nici măcar 
o viață pe planetă. Nu avem nimic de câștigat! Uitați-vă la această minunată 
hecatombă din Occident, la oameni care sunt închiși în casă. În națiunile alea nu 
se mai  respiră. Mai respiră cineva în Italia? Nu mai e pe stradă la Milano sau la 
Veneția nimeni. Da?! Nu ai un turist, bă, în Veneția. 600-700 de bucăți pe zi. Ce 
importanță are că ne-am retras în case? O exista posibilitatea aia, am văzut că 
răspundea una, cică de la Moscova, îmi răstălmăcea niște vorbe aseară. Nu sunt 
supărat pe ce s-a scris acolo, dar numai nu era adevărat. Eu nu asta spuneam. 
Am făcut, într-adevăr, la un moment dat, apologia statului în casă.  

 
  Membrii Consiliului au constatat că, în contextul subiectului despre pandemia 
COVID 19, moderatorul emisiunii nu și-a respectat obligația de a nu folosi și de a nu 
permite folosirea unui limbaj injurios sau să instige la violență, încălcând astfel 
prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului.  
  Astfel, moderatorul a afirmat despre persoanele care și-au pierdut locul de 
muncă faptul că:  Eu nu o să îi plâng niciodată pe proștii, pe derbedeii sau pe 
isteții care rămân fără job-uri. Nu e nimeni, băi, indispensabil. Da?! Ați fost de o 
prostie tentaculară! Sănătoși, până în măduva oaselor, bă, dar morți! Morți de 
foame, morți de sete, morți de inaniție, de ce om muri, bă! Da?! Cu hashtag-urile 
după voi! Au început unii, că am și eu numai prostănaci d-ăștia peste tot, și îi văd, 
nu am ce să fac.  

Despre persoanele care stau în case, din diverse motive, moderatorul emisiunii a 
afirmat că: marea prostime a început un pic, mai vlăguit așa, să implore un pic, 
sunt unii care deja nu mai au venituri, nu le mai intră niciun bănuț, care, până 
acum, erau înnebuniți cu statul acasă. Da?! Statul acasă nu avea nicio logică, de 
la început. Angajatorul nu este nici pe departe cel mai mare vinovat, întrucât noi, 
toți, am ținut isonul ca niște vite, să stăm acasă, să stăm acasă. Da?! Stați acasă, 
stați acasă! Toate gravidele, da, toți ăștia care nu au muncit niciodată, toate 
firmele astea care se simțeau la adăpost, toate ne îndemnau să stăm acasă.  

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

În temeiul prevederilor ale 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 

26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare nr. 486.0-6/30.05.2002 
eliberată la 10.01.2017 pentru postul B1TV) se sancţionează cu somație publică pentru 
încălcarea dispoziţiilor 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 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 postul B1TV cu somație 
publică, deoarece în emisiunea „Lumea lui Banciu” din 25 martie 2020, în contextul 
subiectului despre epidemia de coronavirus, realizatorul emisiunii a folosit un limbaj 
injurios la adresa unor grupuri de persoane fapt interzis de art. 40 din Codul 
audiovizualului.” 

 
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 Ciobanu Dumitru   
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Consilier juridic Macovei Florin Alexandru 


