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- pentru postul de televiziune KANAL D 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11.06.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, în baza mai multor 
reclamații, pentru mai multe ediții ale emisiunii “Puterea dragostei” difuzate în perioada   
17.04-06.05.2020 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 150.8/30.05.2006 şi decizia de 
autorizare audiovizuală nr. 1239.1-8/18.08.2009).  

În urma dezbaterilor ce au avut loc după vizionarea înregistrărilor şi analizarea 
rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat 
prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportate la art. 19 alin. (2) lit. f), precum și a articolelor 18 alin. (1)     
lit. a) și 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul 
serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta 
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea 
intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, 
se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau 
vedea emisiunile respective.  

La art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului sunt prevăzute criteriile generale în 
funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, printre 
care se regăseşte, la lit. f), cel cu privire la psihologia personajelor şi reperele morale pe 
care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor.  

De asemenea, art. 18 alin. (1) lit. a) prevede că 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. 

Art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului prevede că 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. 

 

Redăm fragmente din câteva rapoarte de monitorizare: 
 

Constatări: 
Postul de televiziune Kanal D difuzează emisiunea Puterea dragostei, de la orele 11.00 

și 17.00 în fiecare zi de luni până vineri și în fiecare sâmbătă și duminică la orele 16:00 și 
19:00. Emisiunea este moderată de Andreea Mantea.  
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Descriere emisiune, conform https://www.kanald.ro/emisiuni/puterea-dragostei-
18583322 (sezonul I) 

Kanal D le pregătește telespectatorilor un format internațional,  „Puterea dragostei”/ 
„Power of Love”, un reality show matrimonial adaptat dinamismului vieții cotidiene moderne, 
în care participanții vor avea șansa de a trăi magia iubirii și de a-și schimba cu adevărat 
viața. 6  femei și 6 bărbați vor locui separat, dar își vor putea petrece opt ore pe zi 
împreună în Casa Dragostei, în afara acesteia ei neavând voie să se întâlnească. În 
călătoria participanților spre găsirea dragostei adevărate un rol important îl va avea și 
publicul, cei de acasă având dreptul să își voteze concurentul favorit. În fiecare săptămână, 
participantul, bărbat sau femeie, care atrage cele mai multe voturi din partea publicului va 
primi un premiu în bani. Fiecare concurent va  putea câștiga simpatia celor de acasă prin 
modul în care se comporta atât în casă, cât și în afara acesteia. (…). 

 
17.04.2020 – ora 17.00  

(…)   

 
23.04.2020, ora 16:58 
Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 23.04.2020, în intervalul orar 16:58-

18:57, o ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, moderată de 
Andreea Mantea, cu marcajul AP (Andreea Mantea a intrat în casa Puterea Dragostei la 
ora 18:14). Emisiunea este o înregistrare. 

Andreea Oprică: Tu ai dat peste mine, m-ai atins și într-adevăr, da, te-am împins, 
nu știu ce-am făcut. 

Marius: Auzi, Andreea! 
Andreea Oprică: Da. 
Marius: Tu acuma, tu crezi că el, în interacțiunea cu Ella, crezi că vrea să-ți dea foc sau 

crezi c-o place? 
Andreea Oprică: Marius, eu cred c-o place, pentru că el a susținut treaba asta și înainte 

să vină aici. 

Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 17.04.2020, în intervalul orar         
16:59-18:57, o ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, moderată 
de Andreea Mantea, cu marcajul AP (Andreea Mantea a intrat în casa Puterea Dragostei la 
ora 18:15). Emisiunea este o înregistrare. 

Concurent: Fiecare pasăre moare pe limba ei. 
Andreea Pirui: Dacă eu am avut ceva, mie să-mi dea, dacă nu ei. Eu nu mă jur fals. 

Dacă m-a atins pe mine vreunul. Bă, da` stai puțin la un videoclip trebuie să (bip!)
Asta e viziunea ei. 

Ligi: Poate ele așa fac ca să ajungă, cine știe. 
Andreea Pirui: Asta e în viziunea ei, există, e plin de oameni, cameramani... 
Ligi: Dacă te gândești direct la soluția aia, direct la varianta aia, înseamnă că 

tu așa procedezi. 
Livian: Da` nu la videoclip, la videoclip filmezi, te urci în mașină și te duci acasă. 
Andreea Pirui: Și ai plecat. 
Livian: Nimeni n-are chef de nimica. 
Andreea Pirui: Și videoclipul era la Cluj. 
Ligi: (...) Da`, n-are importanță unde e videoclipul (...) și știi cam despre ce e vorba. 
Andreea Pirui: Și dacă era așa mi-o (bip!) cu toată formația? 
Ligi: Îs cadre, sunt ore în șir în care filmezi, cine o fost într-un videoclip știe. 
Andreea Pirui: Crede-mă, Oprică, că până la 20 de ani am avut un singur 

bărbat, cred că tu ai avut regimente de bărbați. 
Ligi: Când se filmează un videoclip n-ai timp de (bip!) 
Andreea Pirui: Ai fost călită, tu ești călită. 
Ligi: (...) Le place să vorbească aiurea. Când nu știi, vorbești. 
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Marius: Și eu din reacțiile tale, mă gândesc că tu crezi c-o place, nu că vrea să-ți dea 
foc 

Andreea Oprică: Da` nu-i vorba de Ella, înțelegeți, că nu este vorba de Ella. 
Marius: O altă fată, ok. 
Andreea Oprică: Este vorba de comportamentul lui vizavi de persoana mea, Marius, că 

băiatu` ăsta m-a atacat, da? 
Andy: Păi te-am atacat pentru că m-ai înjurat. 
Andreea Oprică: În condițiile în care... 
Andy: Și ai reacționat foarte urât. 
Andreea Oprică: Da da` eu te-am înjurat după să mă ataci tu, Andy. 
Andy: Nu, întâi m-ai înjurat tu și ai vorbit foarte urât... 
Andreea Oprică: Hai să nu mai vorbim acuma cât m-ai înjurat tu în afară și ce 

gesturi ai făcut și au văzut și unii colegi într-o seară, nu vreau să mai aduc aminte, 
da? 

Andy: Unde, când? 
Andreea Oprică: Și multe alte gesturi, nu vreau să vorbesc, că n-are sens. 
Andy: Păi și tu înjurai mereu, da` când? 
Andreea Oprică:  Când? Care? Cum? 
Andy: Vezi că te, n-ai obraz, de ce zici. Nu-i frumos, acuma zici că așa, acuma zici că 

nu știu ce, văd că te contrazici foarte tare. 
Andreea Oprică: Cu ce mă contrazic? 
Andy: Foarte multe. 
Andreea Oprică: Cu ce? Spune, argumentează! 
Andy: Păi, ori te-am înjurat, ori nu te-am înjurat, nici tu nu mai știi. 
Andreea Oprică: Nu, nu, nu. M-ai înjurat, Andy, da, m-ai înjurat. Mi-ai vorbit foarte 

urât. Iar eu nu permit așa ceva, atâta timp cât, da` nici în relație cu tine... 
Andy: Ți-am vorbit cum mi-ai vorbit. Eu le vorbesc femeilor... 
Andreea Oprică: să fiu. Da` nu mă interesează cum vorbești tu femeilor, măi, Andy! 
Andy: Băi, ascultă-mă, măi fato! Am zis, le vorbesc femeilor cum îmi vorbesc și 

ele, nu mă înjuri, dacă mă înjuri, te înjur, ce nu-nțelegi? 
Andreea Oprică: Da, da` tu ai început să mă înjuri primul. 
Andy: Nu. Tu ai început demult.  
Andreea Oprică: Ba tu. 
Andy: Gata și termin-o cu astea! Zic acuma ceva de mă enervezi și lasă-mă! Lasă-

mă, nu mai vorbi aiurea! Vorbești aiurea, ce nu-nțelegi? Nu mă înjuri, nu te înjur! Ce 
atâta, ești o (bip!) și înjuri, ce vrei mai mult de atât? 

Andreea Oprică: Ok. 
Andy: Și vezi-ți de treaba ta! 
Andreea Oprică:  Da`, eu îmi văd de treaba mea. 
Andy: Te-am atacat. Tu faci acuma că, domne, că m-ai atacat, că mi-ai făcut, nu 

mai înjura! 
Andreea Oprică: Tocmai a spus și Andreea Pirui mai înainte că tu m-ai atacat, da 
Andreea Pirui: Am zis eu că te-a atacat? 
Andreea Oprică: A zis mai înainte că da, mă atacă. Și Bianca a spus că măcar dacă... 
Andreea Pirui: E prea mult spus atacat, îți spune și niște lucruri care nu știu n-ar 

trebui... 
Livian: În ultimele zile v-ați dat amândoi contre, da` contează, adică care de unde o 

început. 
Andy: De la ea, pentru că înjură și vorbește foarte urât. 
Livian: Că-n ultimele 3 zile, sincer, chiar amândoi v-ați dat, când unul când altul. 
Andreea Oprică: Tot eu sunt aia vinovată. Ok, bine, fie cum spui tu, Andy. 
Andy: Ieri am intrat și la machiaj și am vrut să-mi dea make-up sau ce se dă aici, 

ca să nu strălucesc, că n-am nevoie de make-up, da să strălucească, că strălucește 
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fața și trebuie, toți ne dăm, în fine, lasă, asta e o paranteză și ea a început să înjure 
pe-acolo, să mă înjure, urât rău de tot... 

Andreea Pirui: Da` de ce? 
 

01.05.2020, ora 16:57 
 

Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 01.05.2020, în intervalul orar          
16:57-18:57, o ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, moderată 
de Andreea Mantea, cu marcajul AP (Andreea Mantea a intrat în casa Puterea Dragostei la 
ora 18.10). Emisiunea este o înregistrare. 
(….) 
Philip: N-o mai arde tu așa cu mine, că nu-ți merge! 
Bianca: Ea i-a spus chestia cu mințitu`, că minte cu sala și el a jignit-o. 
Ramona: I-a zis: poate vrei să te înjur! 
Bianca: Poate vrei să te înjur! (bip!) 
Concurentă: Da. 
Ella: A zis că el oricând, oricând vreau eu, mă pot lega de familia ta. Și atunci s-a 
enervat. 
Philip: De ce? 
Ligi: E ok. 
Andreea Mantea: Da` de ce vă tot legați de familiile voastre ce... 
Philip: Da` eu n-am băgat familia, ea... 
Ligi: Ba, ți-ai permis să spui că tu mă înjuri când vrei tu și vorbești cum vrei de familia 
mea. 
Philip: Vorbesc cum vreau eu. Vorbesc cum vreau eu. 
Ligi: Nu îndrăzni să te pui cu familia mea, te rog frumos! Nu îndrăzni, nu îndrăzni, 
atâta-ți spun! 
Philip: Ce se întâmplă? 
Ligi: Nu îndrăzni! 
Andreea Mantea: Gata! 
Ligi: Detaliile o să le simți. 
Bernadett: Iubi, termină o dată! 
Ligi: (bip!) Nu-și permite! Nu-ți permite, că eu nu mi-am permis să vorbesc de părinții 
rău! 
Bernadett: Da`, taci! Ce se întâmplă, ce se întâmplă? Te rog frumos! 
Ligi: Când eu o să-mi permit, să-ți permiți! Până atunci, gurița mică! Eu în viața mea 
nu o să-mi permit să zic ceva de taică-tu sau de maică-ta. 
Andreea Pirui: E urât, Philip! E urât. 
Ligi: Ai înțeles? 
Andreea Mantea: Hai să avem o limită, să ne oprim! 
Reper 04.20, sel. 15 
Ligi: Dacă noi avem o problemă, o rezolvăm noi doi, nu mami și tati și frații, asta fac 
oamenii cerebrali, ca să știi și tu că maică-ta n-are nicio vină că poate tu ești bădăran 
în anumite situații, ai înțeles și de ce s-o implic pe femeia aia? Tu de ce să-i implici 
pe ai mei, a, da` tu nu poți să gândești așa, de fapt stai că nu, mi-am dat seama... 
Philip: Nu, eu mă comport așa, cu cine-mi greșește. Mă comport cum se comportă. 
Ligi: Nu poți să înțelegi tu, tu chiar nu poți. 
Philip: În afară de tine nu m-am comportat cu nimeni urât din casă. 
Ligi (spune că a scuipat-o și pe Ella): Pe Ella ai (bip!) afară. Vrei să-l sun pe băiatul ăla 
care era cu noi aici să confirme? A rămas mut omu`, a rămas mut. 
Philip: De am făcut lu` Ella? 
Ligi: Mut. Că așa ești tu. 
Philip: Ce i-am făcut lu` Ella? 
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05.05.2020, ora 16:58 
Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 05.05.2020 în intervalul orar          

16:58-18:57, o ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, moderată 
de Andreea Mantea, cu marcajul AP (Andreea Mantea a intrat în casa Puterea Dragostei la 
ora 17:45). Emisiunea este o înregistrare. 

 
Livian: Cum mi-ați zis mie: Livian, nu fii hoț, vă rog nici dumneavoastră... 
Andreea Mantea: Eu vreau în exprimarea mea să existe și virgulă și punct și punct și 

virgulă. 
Livian: Eu înțeleg. 
Andreea Mantea: Și după punct și virgulă mai urmează o frază, bun, dar totuși, ce 

văd eu, deci, înțeleg că lucrurile astea, etcetera, ne întoarcem, da? Vrei să spui că nu 
mai ai răbdare, că te răzbuni, sau că vrei să spui lucrurilor pe nume sau că, n-am de 
unde știu, da, deci, n-am de unde să știu, dar eu așteptam ca Bianca, adică Bianca, 
am crezut că Bianca nu mai are răbdare, nicidecum tu că nu mai am răbdare, ca să 
aflăm abia astăzi că de fapt tu nu mai ai răbdare și că tu vrei ceva, tu ai avut niște 
așteptări de la Bianca, ea avea niște așteptări de la tine, tu aveai niște așteptări de la 
Bianca. Bun, ce faci tu astăzi este răzbunare, sau pur și simplu îi spui adevărul? 

Livian: Doamna Andreea, e chiar adevărul ceea ce simt eu, adică tot timpul ăsta, nu 
știu dacă... 

Andreea Mantea: Toate răutățile? 
Livian: Nu răutăți, care sunt răutățile? 
Bianca: El nu se vede, el nu pricepe. 
Ella: Subtile, mă, subtile tu ai dat niște răutăți. 
Livian: Care răutăți? 
Bianca: Asta tot timpul face cu mine. 
Andreea Mantea: Răutățile subtile pe care i le-ai adresat. 
Bianca: Așa face el. 
Livian: Aia cu vita...  
Ella: Nu, mă. 
Livian: Da` care? 
Ella: Cu ce-ai făcut tu aici în emisiune cu băieții ce ți-au dat ș.a.m.d. 
Andreea Mantea: Ăia te-au luat, te-au terfelit... 

 
      06.05.2020, ora 11:04 
Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 06.05.2020, în intervalul orar 11:04-

11:59, o ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, cu marcajul AP 
(Andreea Mantea nu a fost prezentă în emisiunea de dimineață). Emisiunea este o 
înregistrare. 

(…) 
Daiana (Daiana se ridică în picioare și se îndreaptă spre Bernadett): Puteam să fac ce 

vreau eu, asta era problema. Și tu, ascultă-mă, Berna, că deja mă scoți din sărite și 
nu mai poți. Ia lasă-mă să-i spun eu ei ceva! Tu când ai venit în casă pentru Philip, 
vorbeai cu Jador și ai zis că eu n-am venit pentru Philip în casă, că l-ai mințit pe 
Jador, ai zis că eu nu am venit pentru nimeni, am venit să mai mă distrez puțin și tu 
datorită lui Philip ai intrat în casă.  

Berna: Lasă că vorbesc cu Jador. 
Daiana țipă foarte tare la Bernadett. Spre cele două s-au îndreptat și Ramona și 

Andreea Pirui. 
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Daiana: Ce vorbești cu Jador, ce-mi dat tu mie vrăjeală! (...) Taci, taci, taci, taci, 
taci! Când ți-am spus taci tu taci în fața mea, ai înțeles? Taci, taci! 

Bianca: Gata, mă, calmează-te! 
Daiana: Taci! 
Bianca: la spital, măi, fată! Stai, Berna! 
Pe ecranul televizorului s-a afișat un x de culoare roșie. 
Daiana: Tu taci când vorbesc eu! Ieși afară, dacă nu ieși, că te-ai speriat! Taci! Că 

tu ești zero, ești țărancă (bip!) 
Ella: Bă, da` nu jigniți așa! Stai, fată, stai jos, Berna! Ce-s cu țărănismele astea, mă? 
Daiana a ieșit din încăpere. 
Andreea Pirui: Calmează-te! 
Bianca: Da` calmeaz-o, Gabi, că nu așa rezolvăm cu urlat! 
Bernadett: La mine nimeni nu urlă așa cineva, ai înțeles? 
Ella: Calmează-te, fată, ce ai? 
Bianca: Hai să stai cu ea, Philip! 
Daiana este filmată într-un dormitor. 
Daiana: Stau să-mi bat capu` cu (bip!) aicea! 
Andreea Pirui: Calmează-te, Daiana! 
Daiana: Da`, lasă-mă-n pace, că nu mai pot, stau să (bip!) cu țăranca asta care e 

venită de la țară? 
Gabriel: Bă, da` eu vorbesc ceva cu tine, ce tot ai? Calmează-te, ți-am zis să te 

calmezi, ce tot reacționezi așa? 
Andreea Pirui: Calmează-te, asta da, dar o enervat-o. O enervat-o că o zis că stă cu 

tine pentru bani, nu știu ce, normal că s-o enervat. 
Gabriel: Da` ți-am zis niște chestii aseară… 

 
06.05.2020, ora 16:57 
Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 06.05.2020, în intervalul orar 16:57-

18:57, o ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, moderată de 
Andreea Mantea, cu marcajul AP (Andreea Mantea a intrat în casa Puterea Dragostei la 
ora 18:04). Emisiunea este o înregistrare. 

(…) 
Daiana: Da, normal, eu aseară am vrut să te bat, recunosc. 
Bernadett: De ce, când ți-am zis de Fernando, de ce când ți-am zis de Fernando, m-

ai... 
Daiana: Pentru că-l pui pe iubitu` meu într-o postură proastă și pe mine nu mă 

interesează de Fernando, în primul rând. 
Bernadett: Înainte că-ți spuneam n-ai avut, ieri, de exemplu, când ți-am spus, n-ai avut. 
Daiana: Pentru că ieri am vrut să fiu calmă, să nu zic nimic, să te las, să mă iau de tine 

în afară. (...) Asta e, da` când văd că tu te dai mare macho aici că tu poți să duci orice 
ceartă... 

Bernadett: Mă bătea, fată. 
Daiana: Stai liniștită că nu te băteam, că nici n-am în cine să dau în primul rând. 
Bernadett: Mă bătea, îi luam casă, îi luam mașină, îi luam toată averea. Mă bătea. 
Daiana: Asta era. Care era problema, stai liniștită. Aveam să-ți dau. Nu era problemă, 

nu apelam la Gabi, avem bani să-ți dau. Nu stau în emisiune pentru 100 de euro. 
Andreea Pirui: Daiana! 
Daiana: Chiar nu stau. 
Gabriel: Daiana, da` nici tu nu ai făcut bine ce ai făcut... 
Daiana: Da recunosc că n-am făcut bine, da`… 
Gabriel: Nici tu Berna n-ai făcut bine ce ai făcut, amândouă... sunteți.... 
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Daiana: Nu. Ea zice că ea poate să ducă un conflict, du-l frate până la capăt, du-l 
conflictul până la capăt. De ce când vezi că țip la tine, de ce când a văzut că țip la ea, pe ea 
a luat-o răul. Și eu ieri, pe mine aseară... 

Bernadett: M-a speriat, nu că m-o luat răul. M-am speriat. 
Daiana: Și eu m-am speriat ceea ce ai spus tu aicea... 
Bernadett: În viața mea n-o urlat nimeni așa la mine ca o descreierată, în viața 

mea. 
Daiana: A, n-a urlat? Vezi că a urlat Philip la tine săptămâna trecută. Și ai intrat în 

panică la fel. 
Bernadett: Așa ceva, ce ai făcut tu, să tremur și așa, știi cât mai era, uite, atâta și mă 

loveai. Dacă fetele astea nu erau... 
Daiana: Te loveam eu? Stai liniștită că ți-am zis cu două minute înainte, că nu te 

lovesc. 
Bernadett: Ba da. 

(…) 
Andreea Pirui: Știu, fiecare. Las-o, dă-i pace acuma! Ca să vorbim frumos. Berna, nu ai 

cum să te schimbi de la... 
Daiana: Că dacă ea Berna și țipă pe ecran când e pusă pe ecran... 
Andreea Pirui: Daiana, lasă-mă să-i explic ceva! N-ai cum să te schimbi de la o 

săptămână șa alta, eu mă duc s-o bat pe una și după o săptămână mă sperii că strigă 
una la mine, adică e prea mare schimbarea. 

Ligi: Da, asta m-am mirat și eu. 
Andreea Pirui: Prea mare discrepanța.  
Bianca: Am făcut și eu la rândul meu și... 
Andreea Pirui: Da` Ligi nu-i Mariana, nu-i fraieră. 
Bernadett: Da` mie nu mi-a urlat nimeni așa în față. Să tremure, să urle așa, nu urla. Ea 

făcea... 
Ligi: Berna, n-ai avut curaj să urli așa. 
Bernadett: Ea dacă făcea așa și de ea mă speriam. Oricine... 
Andreea Pirui: Da` de ce dacă tu zici că le bați pe toate? Nu ți-e frică. 
Bernadett: Da` n-am spus că le bat pe toate. 
Andreea Pirui: Cum să nu? 
Daiana: Ba da, ai zis că nu ți-e frică de nimeni. 
Andreea Pirui: Că nu ți-e frică de niciuna, mi-ai spus mie. Berna, când eu ți-am zis, 

eu dacă eram în locul lui Ligi, tu știi ce făceam? Mă băteam cu tine, ne băteam 
amândouă, fix asta mi-ai spus. Ok îi normal ce spună ea, nu vrea să spună mi-e frică de 
tine, că nu-i normal că nici eu nu aș spune la nimeni niciodată, chiar dacă-i mai tare, mai 
mare. Îi corect ce spune ea. Dar dacă un om vine și urlă la mine, nu mă apuc de plâns, 
dacă în urmă cu o săptămână mă duc să-l bat pe unu și și iubitul meu sărind pe una. 
Da` ce trebuia să fac atunci? Asta spun: ai văzut că ți s-o întors? 

Gabriel: Daiana, ascultă-mă, îți zic niște vorbe, care aș vrea să ți le zic pentru ultima 
dată și sper să înțelegi de-acum încolo ceea ce trebuie făcut. 

 
Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 

radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de 
programe.  

Astfel, în emisiunile monitorizate, a fost folosit, în mod repetat, un limbaj cu accente 
violente, comportamentul protagoniștilor acestor emisiuni fiind de natură a afecta publicul 
minor care a avut acces neîngrădit la vizionarea emisiunilor, acestea fiind difuzate într-un 
interval orar accesibil tuturor categoriilor de public. O astfel de atitudine a fost de natură să 
contravină prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului cu raportare la art. 19 alin. 
(2) lit. f) din Codul audiovizualului.  
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Potrivit art 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de 
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală 
sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de 
difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că 
minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile 
respective.  

Membrii Consiliului au constatat că, în privinţa conţinutului, în cadrul acestora au fost 
utilizate în mod repetat expresii licenţioase, folosindu-se violenţa de limbaj (atât prin formă, 
dar mai ales prin modalitatea de exprimare și prin atitudine, aşa cum a reieşit din materialul 
audiovizual vizionat în şedinţă).  

Or, art. 19 din Codul audiovizualului statuează o serie de criterii pe care 
radiodifuzorii au obligația de a le avea în vedere la difuzarea programelor audiovizuale, 
unul dintre acestea fiind cel de la lit. f) a alin. (2), anume cel cu privire la psihologia 
personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor. Astfel, 
membrii Consiliului consideră că, în ceea ce priveşte aspectele de moralitate, astfel de 
emisiuni prezintă o variantă de comportament faţă de care copiii, care nu au experienţa 
persoanelor mature şi al căror discernământ este redus, îl pot asimila cu uşurinţă unui 
model, respectiv că rezolvarea problemelor s-ar putea face și prin folosirea unui limbaj 
injurios/violent şi/sau a unei atitudini violente.  

Membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o 
protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut 
trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice 
şi/sau morale. 

 În raport de conţinutul programului audiovizual pe care îl transmit, radiodifuzorii 
trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel 
încât programele vizionate în familie, sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea 
fizică, mentală sau morală a acestora.  

Sub acest aspect, art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului prevede că 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.         

Având în vedere conţinutul acestor emisiuni, membrii Consiliului consideră că 
radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine seama atât de intervalul orar de difuzare, cât şi de 
criteriile generale prevăzute de legislaţia din domeniu.  

Respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală 
trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are 
în vedere, în egală măsură, şi educarea acestora.  

Membrii  Consiliului au constatat că emisiunile care au făcut obiectul rapoartelor  
de monitorizare analizate au fost difuzate și cu încălcarea prevederilor art. 40             
alin. (5) din Codul audiovizualului. 

Având în vedere limbajul utilizat în emisiuni, precum și psihologia persoanelor şi 
reperele morale pe care acestea le oferă copiilor, membrii Consiliului au constatat că 
acestea sunt de natură să îi prejudicieze, întrucât comportamentul prezentat, prin gesturi şi 
limbaj, nu poate constitui un model de educaţie în dezvoltarea minorului, conduita morală 
reprezentând unul dintre factorii importanţi în educare şi în adaptare la cerinţele şi relaţiile 
sociale sau la ceea ce aud/văd la televizor. 

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au 
votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu 
amendă de 25.000 de lei.  

Anterior, radiodifuzorul a mai fost sancționat pentru încălcarea prevederilor 
referitoare la protecția copiilor în cadrul serviciilor de programe.  

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.  
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În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (2) și a art. 91 alin. (1) şi (3) 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 150.8/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.1- 
8/18.08.2009) se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 39    alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportate la art. 19 alin. (2) lit. f) și 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 amendă de 25.000 de lei postul 

KANAL D, deoarece în perioada 17 aprilie - 06 mai 2020 a difuzat mai multe ediții ale 
emisiunii “Puterea dragostei” într-un interval accesibil vizionării de către minori, deși 
acestea au conţinut în mod repetat scene de violenţă de limbaj și comportament reprobabil, 
de natură a prejudicia această categorie de public, fapt ce contravine art. 39 din Legea 
audiovizualului.  

Având în vedere conținutul acestor emisiuni, radiodifuzorul avea obligația de a 
respecta dispozițiile art. 18 din Codul audiovizualului, potrivit cărora 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. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

 
Întocmit, Serviciul juridic,   

reglementări și relații europene 
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       Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
 
 
        

 


