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Decizia nr. 345 din 01.06.2016 
privind amendarea cu 7.500 lei 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. RO 27759259 

Tel.: 021/599.66.00    Fax: 021/599.66.03 
- pentru postul de televiziune B1 TV 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 iunie 2016, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., a 
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei  
nr. 5238/25.05.2016, cu privire la ediția emisiunii „Știri”, difuzată de postul B1 TV, în 
data de 19.05.2016. 
 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, decizia de autorizare  
nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-5/20.10.2015). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV 
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 40 alin. (1) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate:  
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile 
sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte 
principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte 
un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. 

În fapt, postul B 1 Tv a transmis în data de 19.05.2016, ora 19:00, emisiunea Știri 
cu marcajul Dezbatere electorală.  

Moderator: Irina Petraru 
Invitați: Dumitru Pelican-Partidul Ecologist și  Radu Cristescu-PMP, candidați 

pentru primăria sectorului 2, București. 
  În discursul său electoral, Radu Cristescu atrage atenția DNA-ului și SRI-ului să 

nu mai facă dosare politice pentru numai o anumită parte a clasei politice. 
Radu Cristescu: Domnule, DNA-ul face curățenie numai pe stânga? V-am spus. 

În Modrogan n-au curaj nici măcar să sară gardul ăla. Oamenii ăia au o grămadă  de 
plângeri penale, nimeni nu-i cheamă. Nimeni  nu-i deranjează. Acum în loc să se ocupe 
domnul Hellvig și cu domnul Tobă de Hexi Pharma, se ocupă de mine, mai nou. Le 
transmit că nu au ce să-mi facă, am fost un om corect, nu am furat. 

Irina Petraru: Dar, sincer, adică dumneavoastră aruncați informația asta așa,  
într-adevăr într-un context foarte delicat, cu dosare, cu... 

Radu Cristescu: Poate că în câteva zile o să vă și demonstrez, dar în că o dată, 
știu și locul unde a avut loc, unde a fost ședința scurtă, unde a fost și Tobă, unde a fost 
și Hellvig, unde au fost și alți factori de decizie, și sunt câțiva, uite, să vă spun... 

Irina Petraru: Dumneavoastră spuneți aceste lucruri ca să-i pregătiți pe alegători 
că poate cine știe, vă văd la televizor într-o altă postură? 
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Radu Cristescu: Vreau să... nu pregătesc alegătorii. Vreau să atrag atenția că 
se întâmplă lucruri care ne aduc puțin aminte de anii ‘50.  

Irina Petraru: Păi spuneați că sunteți un susținător al DNA-ului. 
Radu Cristescu: Sunt un susținător al DNA-ului. Atenție,  sunt un susținător al 

DNA-ului dar atenție mare la abuzuri și la răzbunări personale.  
Irina Petraru: Păi DNA-ul e o treabă, domnul Hellvig e altă treabă. Dacă le 

amestecăm... mă rog... 
Radu Cristescu: Dacă ne gândim la acel binom celebru, l-aș scoate pe domnul 

Coldea de acolo, văd că mai nou, încă o dată repet, am spus-o și eu, a spus-o și 
domnul președinte Băsescu, domnul Hellvig face politică. Efectiv face politică. Nu vreau 
să vă reamintesc celebrul caz Bușoi, da? L-au sacrificat pe, nici nu știu cum să-i spun, 
Orban ăsta, când știa toată lumea ce i se pregătește lui Orban.  

Irina Petraru: Cine știa? 
Radu Cristescu: Văd că domnul Tase Atanasiu care vinde posturi pentru 

candidați, că nu ajungi oricum, uitați-vă  la ce listă au liberalii la Consiliul General 
făcută de Alina Gorghiu, de Tase Atanasiu pe bani grei. Acolo nimeni nu intră. 
Acolo nimeni nu intră. Mă înțelegeți? La Blaga nu merge nimeni, la Casa de asigurări 
nu merge nimeni, la Blejnar nu merge nimeni, la absolut nimeni. La Anca Boagiu nu mai 
merge nimeni. Văd că în altă parte se caută. 

Irina Petraru: Păi, pentru Blejnar procurorii au cerut 15 ani de pușcărie. 
Radu Cristescu: Procurorii au cerut 15 ani de pușcărie. Văd că Duță de la Casa 

de Asigurări în Sănătate, nimic. Vedeți, oamenii se simt în siguranță.  
 
Faţă de conţinutul exemplificat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 

a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în 
virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se 
aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, 
acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină 
pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de 
servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; 
în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se 
precizeze acest fapt. 

În raport de dispoziţiile legale invocate şi de modul în care s-a desfăşurat ediția 
emisiunii monitorizate, membrii Consiliului au constatat că a avut un conţinut de natură 
a prejudicia imaginea domnului Alexandru Atanasiu și doamnei Alina Gorghiu, întrucât 
acestor persoane le-au fost aduse acuzaţii, fără a fi susţinute de dovezi care ar fi permis 
publicului să aprecieze cât de jusitificate sunt acestea şi să-şi poată forma propria 
convingere în baza unor informaţii prezentate cu obiectivitate şi imparţialitate. 

În concluzie, membrii Consiliului au considerat că emisiunea s-a desfăşurat cu 
încălcarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia audiovizuală la difuzarea unui program 
audiovizual. 

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 7.500 de lei.  

Supusă la vot, propunerea de amendare 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 art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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DECIZIE: 
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală  
nr. S-TV 26.4/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare  
nr. 468.0-5/20.10.2015 pentru postul de televiziune B1 TV) se sancţionează cu 
amendă de 7.500 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (1) 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  amendă de  

7.500 lei postul B1 TV, deoarece, în emisiunea „Știri” difuzată în ziua de 19 mai 2016, au 
fost aduse acuzații unor persoane, fără a fi prezentate dovezi sau punctul de vedere al 
acestora, fapt ce contravine prevederilor art. 40 alin (1) din Codul Audiovizualului.” 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

LAURA GEORGESCU 

 

 

 

 

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări 
        Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
         
 

 


