
 
 Decizia nr. 145 din 21.01.2020 

privind somarea  S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.  
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Pavilion T, sector 1 

C.U.I. 18684823 
Fax: 031/805.59.41   

 
- pentru postul de televiziune KANAL D 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 ianuarie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza 
reclamaţiilor nr. 12858, 12859,12860 din 02.12.2019, cu privire la emisiunea „Puterea 
dragostei” difuzată în ziua de 02.12.2019, de postul KANAL D. 

 Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA 
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.8/30.05.2006 şi decizia de 
autorizare audiovizuală nr. 1239.1-8/18.08.2009). 

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de 
monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul, S.C. DOGAN  MEDIA  INTERNATIONAL S.A.  a încălcat prevederile 
art. 18 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00 
producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un 
grad mare de intensitate sau gravitate. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune Kanal D a 
difuzat în data de 02.12.2019 emisiunea Puterea dragostei, în intervalul orar 17:00 
– 19:00, cu simbolul AP. Moderatoare: Andreea Mantea. Nu se precizează dacă 
difuzarea este în direct. 

Au fost făcute următoarele precizări:  
Genul programului: divertisment 
Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu 

acordul sau împreună cu părinții ori familia. 
Programul poate conține: 
- violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate; 
- violență de limbaj minimă ca durată; 
- nuditate fără conotații sexuale. 
Sunt redate momente din emisiune în care unii concurenți au fost în conflict, 

au folosit un limbaj injurios sau au avut comportamente ostile, precum și atitudinea 
celorlalți concurenți și a moderatoarei față de situațiile respective.  

Manuela și Deea se ceartă. Pe ecran se afișează titlul: Deea și Manuela, 
în război: Acuzații controversate au provocat un cutremur în competiție! 

Manuela o acuză pe Deea că este falsă și că minte. 
Manuela: Și tu când te-ai dat prietenă cu mine și te-ai dat pe lângă Ricardo? 
Deea: Nu m-am dat pe lângă Ricardo. 
Manuela: A, nu? … neinteligibil … și tu vorbeai cu el prin mesaje? 
Deea: … era disperată și plângea … neinteligibil. 
Manuela: Vezi, nu vorbi urât! 
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Deea: Am zis să-ți fac pe plac. Pentru tine l-am sunat atuncea și … tot pe 
mine m-ai băgat … pe mine m-ai băgat la mijloc … 

Manuela se ridică de pe canapea și ridică tonul: Tu l-ai sunat ca să faci 
mișto de el! Tu mă minți în față, tu. Tu mă minți în față, tu! … Mă minți în față? 
Mă minți în față? Celelalte concurente încearcă să le liniștească pe Deea și 
Manuela, dar rezultă vacarm. 

Băieții stau și se uită la un televizor unde se difuzează ceea ce fac fetele într-o 
altă încăpere. Titlu pe ecran: Confruntarea a degenerat: Manuela și Deea și-au 
aruncat amenințări și cuvinte greu de reprodus! 

Ricardo a ascultat ce a vorbit concurenta, a venit în fața televizorului și a 
scuipat ecranul, pe care era imaginea Manuelei, apoi iese din încăpere. 

Voce Iancu: Ia și șterge, Ricardo, că îmi vine să vomit. 
Ricardo se întoarce în încăpere și începe să șteargă ecranul televizorului. 
Livian: A scuipat televizorul când era Manuela pe ecran, așa tare l-a 

enervat. Vrea să facă schimb de salivă cu tine, Manuela. 
Andreea: Nu-i frumos, Ricardo … 
Voce concurentă: Iar gesturi de bădăran, îți dai pantalonii, acum scuip 
Ricardo: Mi se rupe p… bip…, na! Zi ceva, ce? 
Voce concurentă: Doamne ferește! 
Ricardo: Dacă asta merită! Ce vine ea să zică pe aici! 
Manuela: Zic ce vreau eu … numai așa ca idee, numai, știi. Numai așa ca 

idee. Bă, bă …bip … du-te d… bip … acasă că freci …bip … ușa pe degeaba. 
Du-te d…bip… de …bip … Vii tu să scuipi ecranul. Spală-te la gură, măi înainte 
să vorbești de mine, fraierul dracu … Du-te, mă în p…bip …. Pe ecran se 
afișează titlul: Explozie de rivalitate între Manuela și Ricardo: Cuvinte 
imposibil de reprodus răsună! Apoi titlul Manuela și Ricardo și-au adresat 
cuvinte imposibil de reprodus în urma conflictului cu Deea! 

Ricardo: Betty, tu ce meriți, să se …bip… pe tine, să se …bip…pe fața ta. 
Asta meriți, că tu nu ești femeie! Tu nu ești femeie! … bip … pe tine, mi-e 
rușine. Mi-e rușine! Ți-am dat … Mi-e rușine … 

Manuela, trântește un obiect: Tu mie nu-mi zici dă-te în …bip… Mă … bip 
… bă … 

Ricardo: …bip… în emisiune …bip… Merită oamenii să se …bip… pe fața 
…bip … 

Manuela: … bip …bip … Lașule! Lașule!  
Ricardo: Tu nu ești femeie … 
Manuela: Să taci! Taci, taci că știu ce ai făcut! …bip … bip … 
Ricardo: …bip …, bip … Faci reclamă la filme …bip …, păcat că nu ai 

buze! Fir-ai a dr…. bip… de …bip! 
Manuela: Nu te mai da că își plac femeile, că știm că ți-o dai …bip… încă 

din sezonul 1, stai cuminte! 
Ricardo: Mamă, cât minte fata asta! Mă, fir-ai a dracu …bip …, că mă duc 

acum …, mă duc acum la hotel, unde ți-am dat la …bip… și mă uit pe registru, 
unde am fost amândoi. 

Manuela: Ce ai făcut? Ce ai făcut tu mie? 
Ricardo, merge spre ușă, nervos: …bip…ți-am dat la m…bip…, unde ți-

am …bip… pe fața ta! Bă, veniți, bă, unul cu mine! … Haideți, mă cu mine! Zi 
să vină cineva cu mine, că minte pe față, pe toată lumea și vreau să dovedesc. 
Hai, să meargă cineva cu mine! Domnul, în pauză, între episoade, mă duc și îi 
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arăt! În pauză, între episoade, mă duc și îi arăt că e o mincinoasă și minte pe 
toată lumea. Mă duc între pauze că m-a scos din sărite acum și îi arăt eu unde 
a fost ea. Îi arăt unde a fost. Deci, eu nu intru în episodul 2, până nu mă duc și 
îi dovedesc. Vreau să fie cineva cu mine, să pot să dovedesc, că nu minte pe 
toată lumea! 

Marius: Niciodată, de când e emisiunea asta, nu s-a vorbit în halul 
acesta! Nici în afara emisiunii. Eram copii … și eram copii proști, nu foloseam 
cuvintele astea la adresa unei femei. Niciodată. Nu există așa ceva! 

Voce concurent: Problema e că vede și familia și se înțelege și altceva. Se 
face și de rușine. 

Marius: El chiar își asumă tot ce face. 
Voce concurent: Ricardo, da. Foarte bine gândită orice reacție pe care o are.  
Fetele comentează comportamentul lui Ricardo, nefiind de acord cu el. 
Sel. 18-reper  02:10 Andreea: Un pic exagerează. Și tu, Manu, dacă tu îl 

vezi, controlează-te, că tu îl faci, că tu ești fată, te faci de rușine. 
Manuela: Cum să scuipe, tu, ecranul … 
Andreea: Lasă-l să scuipe, să facă ce vrea. 
Manuela: Îl lași cât îl lași, dar nu poți chiar să te calce în picioare. 
Andreea: Ai dreptate și tu, dar e prea, prea exagerat. Așa ceva nu am mai 

auzit la emisiune, deci chiar nu am mai auzit! De când sunt în emisiunea asta, eu nu 
am mai auzit. 

Manuela: Dacă aduce tot felul de … 
Andreea: Excremente și … 
Manuela: …bip … tot felul de …bip… în emisiune, că mi-a dat el și a 

făcut … 
 
În urma vizionării şi analizării raportului de monitorizare, având ca obiect 

emisiunea „Puterea dragostei”, difuzată în ziua de 02.12.2019, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul 
audiovizualului. 

Astfel, Consiliul a constatat că ediţia emisiunii din ziua de 02.12.2019, deşi a 
fost difuzată într-un interval accesibil vizionării de către minori (17.00-19.00) şi a fost 
încadrată cu marcaj AP, aceasta a conţinut în mod repetat scene de violenţă de 
limbaj, de natură a prejudicia această categorie de public. 

Or, Codul audiovizualului reglementează expres că producţiile audiovizuale 
care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad 
mare de intensitate sau gravitate, nu pot fi difuzate înainte de ora 23.00. 

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 somaţie 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, 

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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DECIZIE: 
 

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 150.8/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală  
nr. 1239.1-8/18.08.2009 pentru postul KANAL D) se sancţionează cu somaţie publică 
de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) 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 pe postul KANAL D, 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 
KANAL D, deoarece ediţia emisiunii „Puterea dragostei” din 2 decembrie 2019, 
difuzată într-un interval accesibil vizionării de către minori şi încadrată cu marcajul 
AP, a conţinut scene de violenţă de limbaj, de natură a prejudicia această categorie 
de public, fapt ce contravine art. 18 din Codul audiovizualului. 

 
Potrivit dispoziţiilor invocate, în intervalul orar 06.00-23.00, nu pot fi difuzate 

producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu 
un grad mare de intensitate sau gravitate.” 

 

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

PREȘEDINTE 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
                  
 
 
 

                                               

              


