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Decizia nr. 408 din 14.05.2019
privind somarea S.C. DOGANMEDIA 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 14 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
3083/26.03.2019, cu privire la emisiunea informativă „Ştirile Kanal D”, difuzate în perioada
22-25.03.2019, de postul KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.7/30.05.2006 eliberată la
27.11.2018 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.1-7/18.08.2009 eliberată la
27.11.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. a încălcat art. 71 alin. (1) şi art. 40 alin. (3) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora:

- art. 71 alin. (1) Ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă sau de natură
sexuală din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de
vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai
minorului; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior
al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă
intimă, privată şi familială.

- art. 40 alin. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia
acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau
nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

În fapt, în data de 25.03.2019, în cadrul ediţiei informative „Ştirile Kanal D” de la ora
19.00, postul KANAL D a difuzat ştirea cu titlul „Preotul bătăuş pierde binecuvântarea”,
având următorul conţinut:

Prezentatoare: Preotul acuzat că ar fi bătut cu sălbăticie un elev de 11 ani la ora de religie riscă
să rămână fără binecuvântare. Asta înseamnă că nu va mai putea preda la şcoală. Dar problemele nu
se opresc aici. Poliţiştii au deschis deja un dosar penal pe numele său. Vă avertizez, sunt imagini şi
informaţii ce vă pot afecta emoţional.

Voce din off: Mama elevului de 11 ani povesteşte că s-a îngrozit în momentul în care şi-a văzut
copilul plin de sânge.

Veronica Beleza - mama copilului: O vinit şi mi-o spus… Uite-aşa… l-o prins, l-o izbit cu capul
de perete, l-o ţinut aşa… l-o luat de urechi şi l-o ţinut aşa nu ştiu câte minute… era plin de sânge…
tot…
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Voce din off: Copilul a fost adus acasă de un localnic. Mama a chemat ambulanţa, iar băiatul a

fost transportat de urgenţă la spital. Imaginile cu acesta sunt greu de privit. Din spusele copilului, totul
ar fi pornit de la un incident petrecut în timpul orei de religie.

Veronica Beleza - mama copilului: L-o obligat să facă cruce şi băiatul nu vroie… da nu numai a
meu, mai mulţi băieţi care suntem la penticostali nu vroie să facă cruce…

Reporter din off: Aşa…
Veronica Beleza - mama copilului: Și mai mult de asta poate că s-o inervat…
Voce din off: Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei spun că preotul riscă să rămână

fără binecuvântare, aşa că nu va mai putea preda religia în şcoală. Între timp, au fost demarate alte
două anchete.

Nicoleta Federciuc – purtător de cuvânt IPJ Botoşani: Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de purtate abuzivă şi continuă cercetările.

Voce din off: Gestul preotului este cercetat şi la şcoala din localitatea Baranca.
Ciprian Manolache – purtător de cuvânt Insp. Școlar Botoşani: Inspectoratul Școlar Botoşani va

monitoriza derularea anchetei şi, eventual, va interveni, dacă măsurile propuse de către Consiliul de
Administraţie al unităţii de învăţământ nu respectă legislaţia.

Voce din off: Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei afirmă, pe de altă parte, că elevul a
deranjat de mai multe ori activitatea la ora de religie.

Știrea a fost ilustrată cu imagini ce au purtat menţiunea Atenţie! Imagini care vă pot afecta
emoţional din momentul în care copilul era ajutat să coboare din ambulanţă şi să se aşeze în scaunul
rulant de către un cadru medical şi imagini în timp ce se îndreptau spre unitatea medicală, imagini din
spital. Chipul copilului bandajat la cap a fost blurat.

În urma vizionării înregistrării şi a analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că informaţiile prezentate de radiodifuzor în cadrul ştirii au fost
difuzate cu încălcarea art. 71 alin. (1) şi 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Astfel, Consiliul a constatat că, deşi ştirea privea un act de violenţă în cadrul unei
instituţii de învăţământ, respectiv presupusa agresare a unui elev de către profesorul
de religie dintr-o şcoală din Botoşani, radiodifuzorul nu a prezentat în cadrul ştirii şi
punctul de vedere al conducerii şcolii cu privire la incidentul adus în atenţia publicului.
Or, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1), ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă
din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al
conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face
excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără
să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi
familială.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că în cadrul ştirii, care este
un material audiovizual înregistrat, nu a fost prezentat punctul de vedere al profesorului
în cauză în legătură cu incidentul relatat, aşa cum obligă art. 40 din Codul
audiovizualului, în condiţiile în care la adresa acestuia au fost făcute afirmaţii
acuzatoare. Conform normei invocate, orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii
unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi
opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

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 somaţie.
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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 art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.

504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 150.7/30.05.2006 eliberată la 27.11.2018 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 1239.1-7/18.08.2009 eliberată la 27.11.2018 pentru postul de televiziune
KANAL D) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea art. 71 alin. (1) şi 40 alin. (3) 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 KANAL D cu somaţie
publică, deoarece în cadrul ştirii difuzate în 25 martie 2019 despre presupusa agresare
a unui elev de către profesorul de religie dintr-o şcoală din Botoşani, nu a fost prezentat
punctul de vedere al conducerii şcolii şi nici opinia profesorului în cauză cu privire la
incidentul relatat, aşa cum obligă dispoziţiile art. 71 şi 40 din Codul audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


