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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro                       e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 78 din 16.02.2017
Privind somarea publică a S.C. DOGANMEDIA INTERNATIONAL S.A.

BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Pavilion T, sector 1
C.U.I. 18684823
Tel: 031/407.55.55
Fax: 031/805.59.42

- pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2017, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiei nr. 10627/05.12.2016, cu privire la emisiunea „Asta-i România”, ediţia din
26.11.2016, difuzată de postul de televiziune Kanal D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.6/30.05.2006, decizia
de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-6/18.08.2009
eliberată la 21.01.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile
art. 29 alin. (2) din din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Decizia 220/2011:
“Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact

emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi
avertizaţi verbal "Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.",
menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de
violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.”

În fapt, postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 26.11.2016, la ora
20:00, emisiunea Asta-i România, prezentată de Mihai Ghiț ă. Genul programului:
Magazin. Emisiunea a fost însoț ită de marcajul AP (Acest program poate fi
vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu
părinț ii ori familia), motivul de restricț ionare a programului nefiind specificat.

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din
înregistrarea emisiunii „Asta-i România”, difuzată de postul de televiziune Kanal D,
membrii Consiliului au apreciat că emisiunea a conţinut imagini, şocante, cu un
puternic efect emoţional de natură a afecta în mod neplăcut telespectatorii fără a
conţine avertizarea verbală „Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional
telespectatorii”, afişată static şi lizibil pe durata derulării imaginilor.

Redăm spre exemplificare fragmente din conţinutul emisiunii „Asta-i România”,
avute în vedere de membrii Consiliului, astfel cum au fost prezentate în raportul de
monitorizare întocmit în data de 21.12.2016:
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Asta-i România/ 26.11.2016, ora 20:00/ Magazin/ AP

Reper
selecț ie

Sinteza constatării Reacț ie
moderator/
prezentator

Sel.1
Kanal_D_8
19_1

rep.00:39
rep.00:46

rep.00:09
rep.00:50

rep.00:05

rep.00:17

Postul Kanal D a difuzat în cadrul emisiunii
Asta-i România din data de 26.11.2016, la ora
20:42, însoț ită de marcajul AP, un reportaj despre
înmormântarea Preasfinț itului Iustinian Chira.

În timpul reportajului au fost prezentate de mai
multe ori imagini cu trupul neînsufleț it al
Preasfinț itului Iustinian Chira în sicriu, astfel:
- imagini ușor neclare, în care s-au putut
distinge trăsăturile feț ei defunctului, însoț ite de
o săgeată cu menț iunea: STICLA SICRIULUI S-
A ABURIT;
- două secvenț e neblurate cu chipul
părintelui, filmat din profil. A doua secvenț ă a
fost însoț ită de o săgeată care indica zona
ochilor și avea menț iunea: A DESCHIS OCHII
PĂRINTELE?!

În cadrul reportajului, au fost făcute comentarii
privind chipului defunctului:

Voce din off: (…) Apropiaț ii vorbesc de o
minune, chiar de un sfânt, faț a îi e albă, senină,
împăcată, atinsă cumva de fericirea supremă pe
care o căutăm noi muritorii de rând.

Localnică 1: După ce o intrat pe poarta
mânăstirii s-o schimbat și la faț ă, o fost altul… o
fost mai … o arătat mai bine… parcă-i viu.

Imaginile difuzate nu au fost însoț ite de
avertizarea scrisă și verbală: ATENȚIE! Imagini
care pot afecta emoț ional telespectatori.

Astfel, faţă de conţinutul emisiunii „Asta-i România”, membrii Consiliului au
constatat că prezentarea repetată a imaginilor cu trupul neînsufleț it al Preasfinț itului
Iustinian Chira în sicriu, în care se pot distinge trăsăturile feţei acestuia, însoţite de
menţiuni precum “STICLA SICRIULUI S-A ABURIT”, “A DESCHIS OCHII
PĂRINTELE?!” sunt de natură a avea un impact negativ asupra telespectatorilor,
mai mult cu cât, în cadrul reportajului, vocea din off şi persoanele intervievate
alimentau subiectul în sens negativ prin afirmaţii în genul: “Voce din off: (…)
Apropiaț ii vorbesc de o minune, chiar de un sfânt, faț a îi e albă, senină, împăcată,
atinsă cumva de fericirea supremă pe care o căutăm noi muritorii de rând.

Localnică 1: După ce o intrat pe poarta mânăstirii s-o schimbat și la faț ă, o fost
altul… o fost mai … o arătat mai bine… parcă-i viu.”

Membrii Consiliului au constatat că reportajul difuzat în cadrul emisiunii „Asta-i
România”, cu un puternic impact emoţionat negativ asupra telespectatorilor, a fost
difuzat fără menţiunea „Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii”,
verbal la început, iar, pe timpul derulării, prezentat static şi lizibil, încălcând, astfel,
dispoziţiile art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.
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Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor 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. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 150.6/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală
nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1-6/18.08.2009 eliberată la 21.01.2016) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor
art. 29 alin. (2) 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, radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. 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 de
televiziune KANAL D, deoarece, în emisiunea „Asta-i România” din 26.11.2016, au fost
difuzate imagini cu un puternic impact emoţional fără a avertiza telespectatorii, așa cum
prevede art. 29 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit,
Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu,
Dumitru Ciobanu


