
 

 

 
Decizia nr. 197 din 21.07.2021 

privind somarea S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. 
cu sediul în Bucureşti, Bd Mărăști, nr. 65-67, pavilion T, sect. 1 

CUI 18684823 
Fax: 0318055941 

 
- pentru postul de televiziune  KANAL D 

 
 
 
Întrunit în şedinţa publică din 21 iulie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, în baza 
reclamațiilor nr. 644 şi 645/18.01.2021, 1279 şi 1307/03.02.2021, 1783/17.02.2021 şi 
1939/22.02.2021 cu privire la emisiunea Puterea dragostei, ediţiile din 17 ianuarie, 3 şi         
17 februarie 2021, difuzate de postul Kanal D. 

Postul de televiziune KAKAL D aparţine S.C. DOGAN MEDIA 
INTERNATIONAL S.A., licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.8/30.05.2006, eliberată la 
19.11.2019 şi decizia de autorizare nr. 1239.1-8/18.08.2009, eliberată la 19.11.2019. 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării unor selecţii din  
ediţiile emisiunii analizate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul             
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 
(Codul audiovizualului).  

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 
producţii care prezintă: a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un 
grad mare de intensitate sau gravitate. 

În fapt, postul de televiziune Kanal D a difuzat în zilele de 17 ianuarie, 3 şi     
17 februarie 2021, emisiunea Puterea dragostei ,în cadrul căreia s-a folosit un limbaj 
ameninţător şi jignitor de către concurenţi, scene de violenţă verbală, fizică şi 
psihică, astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare: 

Ediţia de gală din 17 ianuarie 2021 a emisiunii Puterea dragostei a fost 
difuzată, în două părţi, în intervalele orare 15.55-18.00 şi 18.58-20.00 şi a fost 
însoțită, permanent, de semnul de avertizare AP. Moderatoare: Cristina Mihaela Dorobanțu. 

 În cadrul emisiunii au fost prezentate situații conflictuale între concurenți în care aceștia au 
folosit un ton ridicat și / sau au vorbit în același timp. 

Cuvintele și expresiile licențioase folosite pe parcursul emisiunii au fost cenzurate de post prin 
întreruperea sunetului, lucru exemplificat în transcrierea dialogurilor dintre concurenți. 

Redăm, mai jos, câteva exemple: 
 
Puterea dragostei, interval orar 15:55-18:00  (...) 
S2 (rep.23:01-25:02, sel.16) 
Între Cristian Comănici și Cristian Marinescu a avut loc un conflict. Cristian Comănici a 

susținut că Marinescu ar manipula telespectatorii, iar Cristian Marinescu a afirmat despre colegul 
său că nu este un om deștept, numindu-l primată. (...) 
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Cristian Marinescu: Tu ești doar o primată. (...) 
Cristian Marinescu: Tu ești doar o primată pentru mine și ești maimuțoiul tuturor. 

Înțelegi? … 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Nu vă mai jigniți! Nu vă mai numiți altfel decât pe nume! Vă 

cheamă pe fiecare în parte cumva. (...) 
S4 (rep.01:26-02:31, sel.17) 
Între fete a avut loc o discuție referitoare la vestimentația purtată de Andrada și Aya în 

prezența băieților. (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Nu mai țipa, Aya, te rog! 
Andrada: Taci din gură! 
Aya: Nu se băga dacă n-ar fi știut cine ești! 
Andrada: Ești cea mai penibilă femeie din această emisiune! 
Aya: Hai, marș! 
Cristina Mihaela Dorobanțu: N-o mai jigni! Nici tu, n-o mai jigni! Coborâți… coborâți 

tonul! (...) 
Andrada: Nu-mi spui tu mie marș, ai înțeles? 
Aya: Ba spun ce-am eu chef! 
Andrada: Pentru că nu ai cum să-mi spui tu mie marș. (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Vă scot afară! Încetați! (...) 
S6 (rep.53:35-54:59, sel.17) 
Titluri: UN SCHIMB TĂIOS DE REPLICI DINTRE ALEXANDRA ȘI MARIA A ARUNCAT 

CASA ÎN AER!; ACUZAȚII ADUSE ALEXANDREI DE MARIA S-AU LĂSAT CU GESTURI 
REPROBABILE! INSTIGĂRI SUNT ACUZATE! 

A fost difuzată o înregistrare în care Alexandra și Maria s-au îmbrâncit și s-au apropiat 
una de cealaltă, probabil cu intenția de a se lovi. Între ele au intervenit celelalte concurente 
pentru a le despărți, iar Alexandra și Maria au fost scoase din încăpere. (...) 

După difuzarea înregistrării, în platou a avut loc o discuție în care Alexandra a susținut că 
intenția Mariei este de a o provoca: (...) 

Alexandra: Eu nu am afirmat absolut niciodată și te poți uita la episod că s-a și difuzat la 
televizor, nu am afirmat niciodată că eu am alergat-o pe ea. Probabil a afirmat altă persoană din 
această casă, ea a vrut în acel moment să mă provoace pe mine, ca eu să sar la bătaie, ca ea 
să-și îndeplinească scopul și acela de a primi eu cartonaș roșu. Dar, stai liniștită, Maria, că 
nu o să se întâmple asta când vrei tu, se va întâmpla când vreau eu. Una la mână. Doi la 
mână… 

Cristina Mihaela Dorobanțu: Sau niciodată, Alexandra. 
Alexandra: Sau niciodată. 

 

S7 (rep.55:55-57:32, sel.17) 
Titlu: ACUZAȚII ADUSE ALEXANDREI DE MARIA S-AU LĂSAT CU GESTURI 

REPROBABILE! INSTIGĂRI SUNT ACUZATE! 
Alexandra a susținut faptul că Maria ar provoca-o și ar instiga-o în fiecare zi, iar ea îi 

răspunde acesteia din dorința de a-i demonstra că este mai puternică. 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Da, măi, dar, totuși, ce vreți voi să arătați? Fata asta, Maria, 

spunea că ție îți place bătaia. 
Alexandra: Mie, doamna Cristina, mie-mi place cu bătaia? Ea vorbește prost, ea are 

niște doage sărite din cap, ea nu mai știe să gândească logic. 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Nu o mai jigni! 
Alexandra: Se vede destul de clar că ea nu gândește logic și că uită ce afirmă, nu este 

atentă de foarte multe ori la ceea ce se vorbește și ceea ce vreau eu să exprim de foarte 
multe ori. O ia personal, cu toate că eu niciodată nu am vrut să-i dau ceva ei personal, a venit 
în această emisiune, vrea să mă scadă pe mine din voturi și ce vrea ea să facă, vrea să mă 
descalifice. Dar, stai liniștită, că ți-am mai spus și-ți mai repet, draga mea! Eu, cu persoane 
ca tine, am avut parte toată viața mea. 

Maria: N-ai cum, Alexandra. 
Alexandra: Tu, ca mine n-ai mai întâlnit. 
Maria: N-ai cum, n-ai cum, eu am crescut în altă lume. Am crescut în altă lume. 
Alexandra: Și încă ceva, nu veni aici să-ți dai arfe din astea pentru că, draga mea, dacă 

eu aveam corpul și fața ta îi ceream luꞌ Dumnezeu despăgubire, ca să ne-nțelegem. 
Maria: Da, adevărat, adevărat. 
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Cristina Mihaela Dorobanțu: Aoleu, de ce vă jigniți așa? Doamne, unde am ajuns! De 
ce? (...) 

 

Puterea dragostei, interval orar 18:58-20:00 
S8 (rep.04:18-06:05, sel.19) 
Între Alexandra și Maria a avut loc un conflict care a pornit de la o discuție referitoare la un joc 

din copilărie. (...) 
Au fost difuzate imagini, filmate cu încetinitorul, în care Alexandra a întins mâna către 

fața Mariei, probabil cu intenția de a o lovi. În momentul următor, băieții s-au ridicat de pe 
scaune și au intervenit între cele două concurente pentru a aplana conflictul. Pe fundal s-au 
auzit strigătele moderatoarei și ale fetelor, apoi Maria și Alexandra au fost filmate în timp ce 
părăseau platoul de filmare.   

Cristina Mihaela Dorobanțu: Hei, hei, hei, fetelor, măi! Alexandra! 
Voce concurentă: Treci, Adriana, aicea, ce-ai și tu? 
Adriana: Eu n-am făcut nimic. 
Voce concurentă: Ba da, ai apucat-o și tu de păr! 
Adriana: Eu o trăgeam pe Alexandra! Eu o trăgeam pe Alexandra! 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Unde-i Maria? 
Alexandra: Nu-mi pune ea mie mâna pe mine! 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Stai aici, stai aici! 
Maria: M-a zgâriat! Uitați, doamna Cristina, mi-a băgat unghiile! 
Voce concurent: Mamă, ce-a șifonat-o! 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Măi, dar nu se mai poate așa ceva! Nu se mai poate așa 

ceva! Nu aveți bun simț! Dintr-o joacă să ajungeți până la lucruri de genul acesta! 
În continuare, concurenții au fost filmați într-o încăpere în timp ce au purtat următorul 

dialog: 
Nicos: Alexandra, cine a dat prima? 
Codruț: Păi, vezi, că Maria a dat prima. 
Nicos: Păi, ce a dat? Cum a dat? 
Izabelle: Maria a dat prima. Maria.  
Nicos: Peste față, peste ce? 
Izabelle: Peste față, i-a dat așa. Se vede. 
Alexandra: Eu pur și simplu mă jucam cu nasul ei, atâta tot. 
Nicos: Ta, la, la, la, la, la, să vină eliminarea… cuiva, nu știu cui. 
Alexandra: Nu m-a lovit, mă, nu m-a lovit. Mi-a dat cu palma peste față și în momentul 

ăla i-am dat după cap. 
Nicos: Cum adică nu te-a lovit? 
Alexandra: Păi mi-a dat cu palma peste față și în momentul ăla… 
Nicos: Ți-a dat tare? 
Alexandra: Da, mi-a dat, mi-a dat. 
Nicos: Înseamnă că te-a lovit. 
Alexandra: M-a lovit, mi-a dat și după aia eu i-am dat cu palma, și după aia i-am băgat 

mâna în păr. Ca să vezi că pot și eu să bag mâna în păr, dar mi-am rupt două unghii. 
S9 (rep.06:45-09:05, sel.19) 
Alexandra a explicat faptul că Maria ar fi inițiat conflictul, apoi fetele au avut un schimb 

de replici în care a intervenit Codruț pentru a o susține pe Alexandra. 
Titlu: TENSIUNILE DINTRE ALEXANDRA ȘI MARIA AU DEGENERAT ÎNCĂ O DATĂ! CARE 

VOR FI CONSEINȚELE? (...) 
Alexandra: După ce am făcut acest lucru, ea a venit și mi-a spus: „Hai că m-ai atins!” Și 

i-am arătat c-am atins-o după aia, iar ea a venit și-a dat. 
Maria: Da și te-am atins și eu. 
Alexandra: După care i-am dat și eu, am luat-o de păr, m-a luat de păr și-am trântit-o jos, 

și aia a fost. (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Măi, fetelor, măi, dar nu este normal să ajungem la astfel 

de fapte, fetelor! 
Maria: (Neinteligibil) Eu nu ți-am dat drumul la păr. Vezi că eu nu ți-am dat drumul la 

păr, da? Și cred c-ai simțit și tu asta. 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Maria, te rog să te liniștești! (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Iar tu de ce o ameninți? (...) 
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Cristina Mihaela Dorobanțu: Până și prietenii tăi îți atrag atenția, e nepotrivit. Cum s-

ameninți o femeie? (...) 
 

Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 03.02.2021, emisiunea Puterea dragostei 
în intervalul 17:01-19:00, cu marcaj AP. (...) 

 

Moderatoare: Cristina Mihaela Dorobanțu. 
Concurenții ediției: Mariana, Maria, Marinescu, Meda, Mădălina, Andrada, George, Cazi, 

Alexandra, Adriana, Nicos, Cristian, Aya, Codruț, Romeo, Alexandru și Mihaela (intrată în casă 
pentru prima dată). 

Concurenții participanți la emisiune locuiesc în două case (cea a fetelor și cea a băieților) și se 
întâlnesc cu diferite ocazii, scopul principal fiind acela de a-și găsi dragostea adevărată. Aceștia 
stau izolați în casele respective pe parcursul desfășurării concursului și sunt supravegheați non-stop 
de camerele video. În cadrul emisiunilor televizate, concurenții povestesc și dezbat evenimentele, 
problemele și conflictele ce apar pe parcursul conviețuirii. (...) 

Cuvintele și expresiile licențioase folosite de concurenți pe parcursul emisiunii au fost 
cenzurate de post prin întreruperea sunetului. 

Am redat mai jos exemple de discuții în contradictoriu și / sau în care concurenții au folosit un 
ton ridicat.  

S1 (02.40-04.59/18)  (...) 
În timp ce Cristian explica moderatoarei neînțelegerile avute cu Nicos, Nicos a luat o 

parte din tortul primit cadou de George de la Mădălina, i l-a dat lui Marinescu ce venise lângă 
el și s-a urcat pe masa din bucătărie cu un coș de gunoi. Marinescu a aruncat tortul în coșul 
de gunoi. (...) 

Codruț a luat tortul din gunoi. 
Alexandru: (așezându-se) Ce faci, Codruț? Pui ăla pe mine? 
Câțiva strigă și se suprapun. 
Cu tortul în mână, Codruț s-a îndreptat către Marinescu care s-a și ridicat. În același 

timp, George s-a apropiat de Codruț care a aruncat tortul către Marinescu fără să-l 
nimerească.  

Cristina Mihaela Dorobanțu: Liniștiți-vă, măi, băieți! Hei! Vă rog să terminați! 
Apoi, George a luat tort de pe jos și a alergat după Marinescu care a ieșit alergând din 

platoul de filmare. Aceștia au fost urmați de Nicos și ceilalți concurenți dar și de persoane 
din echipa de filmare. (...) 

S3 (06.29-07.09/18) (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Te rog să ai grijă la limbaj și să nu mai faci astfel de afirmații! 
George: (luând o banană de pe masă) Meda! Dacă vin și-ți bag banana asta în gură? 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Hei! George! Te rog, calmează-te! 
George: Păi nu gagică-tu a început cu... cu... 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Nu, că vă închid conexiunea și faceți ce vreți voi. Te rog să te 

calmezi... 
(...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Hai că vă închid conexiunea pentru că sunteți (se suprapune) 
Meda: (se suprapune) permiți să bagi bananele în cap? 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Meda, o să te rog (sonor întrerupt) mai țipi!  (...) 
 (00.32/S4) Romeo s-a ridicat și a dat cu piciorul în măsuță, apoi s-a îndreptat către 

ieșire. (...) 
George a continuat cearta cu Marinescu: 
George: Sunt niște caractere din punctul meu de joasă speță. Iar Marinescu, încă o dată ai 

dovedit că ești o fetiță, mă! Băi, ești o fetiță, mă! Asta ești. (Marinescu a ridicat ambele mâini cu 
pumnii strânși și degetele mari în sus.) De ce ai alergat așa? (...) 

George: În continuare ești fetiță, mă? 
Marinescu: Da. 
George: Vă spun eu sau hai să vorbesc cu tine, că tu ești fetița care ai alergat. (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Te rog să te calmezi, George! (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Aici nu e un ring de box. Iar pe de altă parte, într-adevăr, 

Marinescu și Nicos au întrecut măsura și au făcut un gest... 
Marinescu: Băi, George! (...) 
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George: Cu asta am dovedit că ești o fetiță cum ai fost și prima dată. 
Marinescu: George, m-am gândit... 
George: Ești o fetiță în fața mea.(...) 
George: O să-ți torn de la emisiune la emisiune tot gunoiul în cap, mă! 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Nu! Ferească Dumnezeu, George! 
George: Tot gunoiul o să-l ai în capul tău. (...) 
George: ... Cum ar trebui să-ți iau florile alea să le arunc în chiuvetă să fac ceva pe ele? 
 (...) 
Cristina Mihaela Dorobanțu:  Codruț, prin violență n-o să fiți niciodată oameni! (...) 
S6 (48.12-52.02/18)  (...) 
După pauza publicitară cearta a continuat.  
După câteva cuvinte bipate, Codruț a fost dat afară de moderatoare: 
S6-1 (00.53-02.12/S6 (....) 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Potolește-te! Ieși afară! Ieși! Ieși! N-auzi să ieși? 
Codruț: Marinescu a continuat după aia. 
Cristina Mihaela Dorobanțu: Ieși afară, dacă nu te poți controla. Când te calmezi intri în 

emisiune dacă nu, nu mai intra. (...) 
George: Băi, nu vorbesc, băi, cu tine, băi scursuro. 
Alexandru: Domnișoaro!   
Cristina Mihaela Dorobanțu: George! Te rog, atenție la limbaj! Nu. Calmează-te, te rog! (...) 

 

S7 (53.11-57.42/18) La finalul ediției, cu mențiunea ATENȚIE, IMAGINI CARE VĂ POT 
AFECTA EMOȚIONAL!, a fost difuzat un material filmat în afara platoului de filmare. 

La început, în prezența staff-ului, s-au certat Nicos și Alexandru pe de o parte, iar George de 
cealaltă parte. George încearcă să ajungă la Nicos dar este oprit de persoanele din echipa 
producției. 

 

S7-1 (01.00-02.11/S18) Moderatoarea a încercat să calmeze spiritele. (...) 
S7-2 (02.11-02.58/S7) În casa băieților sunt din nou Nicos și Alexandru vs George și Codruț. 

George este ținut de Alexandru și un bărbat din staff: (...) 
Alexandru: (și titrat) Hai, să-ți zic. Ascultă-mă. 
George: Ai picat psihic? 
Alexandru: (și titrat) Ascultă-mă. Poate că a fost... Auzi? Poate că a fost ceva prea mult. 
George: (și titrat) A fost ceva prea mult? De când îți bați tu joc de iubita mea și de banii ei 

și de cadourile pe care le face? Băi, de când îți bați tu joc? Te întreb eu, de când îți bați tu 
joc? Eu mi-am bătut joc de ceva al familiei tale? 

Codruț: (și titrat) Păi, chiar dacă stai aici tot îți iei teroare! Îți iei teroare! Cât stai aici îți iei 
teroare și poți să-l ai și pe bodyguard-ul Nicos. 

Nicos: (ieșind din încăpere după Alexandru; și titrat) Dar și voi vă luați! 
Codruț: (și titrat) Noi, teroare de la voi? (sonor întrerupt) Nu vezi că stai cu paza după 

tine? (sonor si imagini întrerupte) Stai cu paza după tine! 
S7-3 (02.58-04.32/S7) Codruț: (vrând să iasă din încăpere este reținut de o femeie din staff; și 

titrat) Lasă-mă să-i despart. (...) 
Mădălina este pe jos, plângând, cu mai multe persoane strânse în jurul ei. În cele din 

urmă este ajutată să se ridice de două concurente. 
 

Postul de televiziune Kanal D a difuzat emisiunea de divertisment Puterea dragostei în data 
de 17.02.2021, în două ediții, în intervalul orar 11:00 – 12:00, respectiv 17:00 – 19:00, cu 
încadrarea AP.(...) 

 (sel. 11-reper 05:15 – 08:10) 
Emisiunea începe cu un dans al unor concurenți în camera de zi și continuă cu un material ce 

cuprinde secvențe din ce va urma în emisiune. Sunt redate scene conflictuale: (...) 
Nicos: Îți mai bați și joc de femeia aia, i-ai spus că-i cea mai nasoală, ai scuipat-o, acum 

lingi unde scuipi și tu ți-o cauți cu mine pe vorbe? 
Nicos: Ești un om de unică folosință, care nu-i bun de nimic, e bun numai să îmbârlige, 

să facă prostii și dacă nu e cald, să te duci să-i dai în cap la unul care ți-a fost bine. (...) 
 (sel.11-reper 08:10) (...) 
Nicos și Codruț vin unul spre celălalt și vor să se bată, dar sunt despărțiți de alți concurenți. 
Codruț: … la orice oră, fraiere! 
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Nicos: Că așa vreau eu, până în gală să încep cu cine vreau eu. 
Codruț: La orice oră … pe tine, îți dau foc … Ești prea fraier … 
Nicos: Ești ultima creație … 
Nicos și Codruț vor din nou să se bată, dar sunt opriți de alți concurenți. Cei doi continuă să se 

certe, dialogurile fiind acoperite de bip-uri. Până la urmă, Nicos părăsește platoul. 
Nicos se ceartă și cu Cristian: 
(sel. 11- reper 18:30) Nicos: Tu ești plin de purici și trebuie să mergi la locul tău, înțelegi? 
Cristian: Tu ești javră de rasă. … 
(sel. 11- reper 28:00) Și fetele se ceartă între ele, își aduc reproșuri pe un ton ridicat că nu știu 

să comunice una cu cealaltă. 
(sel. 11- reper 48:50) Meda: Ce am ajuns eu să vin aici, să mă facă pe mine matracuca 

asta, că am eu 30 de ani … bip … Doamne. Meda nu vrea să vorbească cu celelalte fete și 
părăsește încăperea. 

(sel. 11- reper 51:15) Nicos și Meda s-au retras în culise unde își arată nemulțumirea față de 
ceilalți concurenți. 

Nicos: … Nu mai vreau să stau aicea cu toți oamenii ăștia de unică folosință, niște 
perverși, niște … bip … care ling unde scuipă ca să facă rost de niște bani, ai înțeles …  

 

Puterea dragostei, 17:00 – 19:00 
(...) 
(sel.17- reper 00:45) Emisiunea începe cu un rezumat a ceea ce se va difuza, în care se 

prezintă cum concurenții se ceartă, își aduc reproșuri că mint, că nu știu să comunice, că nu sunt 
omenoși etc. 

Pe parcursul emisiunii concurenții vorbesc în aceeași manieră, se ceartă, își aduc reproșuri pe 
un ton ridicat. 

(sel.17- reper 09:05) Romeo: Cazi! 
Cazi: Da, mă Romeo! 
Romeo: Cazi, mă asculți, în p…bip… Romeo aruncă un scaun în masa din fața lui. …(…)  
 (sel.17- reper 35:00) Marinescu, despre Cazi: Păi, Andrada l-a luat că … de milă l-a luat (...) 
Cazi: Păi vezi că te excită când vezi asta, vrei să te mint? Hai, gata, plasticule! (...) 
 (sel.17-2, reper 00:00) (...) 
Cristina Dorobanțu, moderatoare: Hai, măi Maria, cum să îți jignești colegii, cum poți să spui 

așa ceva! Dar ce ai cu ei? Nu ți-e teamă că cei de acasă vor vedea și te vor critica pentru faptul că 
…. 

În prezența moderatoarei Cristina Dorobanțu, concurenții se acuză unii pe alții și își aduc 
reproșuri. 

(sel. 18- reper 28:20) (...) 
Andrada: Doamna Cristina, părerile lui îmi intră pe o ureche și îmi ies pe alta. … Ești un 

neasumat, un mincinos și un copil (...) 
 (sel. 18- reper 47:50) Mai mulți concurenți se ceartă. (...) 
Andrei: … Ești obosit! Obositule! 
Marinescu: Ciobane! 
(...) 

 

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând selecţii din înregistrarea celor trei 
ediţii ale emisiunii Puterea dragostei, difuzate în zilele de 17 ianuarie, 3 şi 17 februarie 
2021, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 alin. 
(1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 
23,00 producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un 
grad mare de intensitate sau gravitate. 

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul celor trei ediţii ale emisiunii 
menţionate s-a folosit un limbaj ameninţător şi jignitor de către concurenţi, scene de 
violenţă verbală, fizică şi psihică, în mod repetat, de natură să afecteze dezvoltarea morală 
şi mentală a minorilor, după cum urmează: 

 Ediţia din 17 ianuarie 2021: “Tu ești doar o primată.”,”ești maimuțoiul tuturor”, 
„Hai, marș!”, „...ea are niște doage sărite din cap...”, „... nu veni aici să-ți dai arfe din 
astea...”, „Maria: M-a zgâriat! ... mi-a băgat unghiile!”,  

„Nicos: Alexandra, cine a dat prima? 
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Codruț: Păi, vezi, că Maria a dat prima. 
Nicos: Păi, ce a dat? Cum a dat? 
Izabelle: Maria a dat prima. Maria.  
Nicos: Peste față, peste ce? 
Izabelle: Peste față, i-a dat așa. Se vede. 
Alexandra: Eu pur și simplu mă jucam cu nasul ei, atâta tot. (...) 
Alexandra: Nu m-a lovit, mă, nu m-a lovit. Mi-a dat cu palma peste față și în 

momentul ăla i-am dat după cap. 
Nicos: Cum adică nu te-a lovit? 
Alexandra: Păi mi-a dat cu palma peste față și în momentul ăla… 
Nicos: Ți-a dat tare? 
Alexandra: Da, mi-a dat, mi-a dat. 
Nicos: Înseamnă că te-a lovit. 
Alexandra: M-a lovit, mi-a dat și după aia eu i-am dat cu palma, și după aia i-am 

băgat mâna în păr. Ca să vezi că pot și eu să bag mâna în păr, dar mi-am rupt două 
unghii.”, „După care i-am dat și eu, am luat-o de păr, m-a luat de păr și-am trântit-o 
jos, și aia a fost.”; 3.02.2021: „Romeo s-a ridicat și a dat cu piciorul în măsuță, apoi s-
a îndreptat către ieșire”, “Iar Marinescu, încă o dată ai dovedit că ești o fetiță, mă! 
Băi, ești o fetiță, mă! Asta ești. (Marinescu a ridicat ambele mâini cu pumnii strânși și 
degetele mari în sus.)”, “O să-ți torn de la emisiune, la emisiune tot gunoiul în cap, 
mă!”, “Tot gunoiul o să-l ai în capul tău”, “băi scursuro”; 17.02.2021: “îți dau foc … 
Ești prea fraier …”, “Ești ultima creație …”, “Tu ești javră de rasă. …”, “Și fetele se 
ceartă între ele, își aduc reproșuri pe un ton ridicat...”, “... să mă facă pe mine matracuca 
asta...”, “... Nu mai vreau să stau aicea cu toți oamenii ăștia de unică folosință, niște 
perverși...”, “Romeo aruncă un scaun în masa din fața lui”, “plasticule!”, “Ești un 
neasumat...”, “Ciobane!” etc. 

Membrii Consiliului apreciază că, în raport de conţinutul exemplificat mai sus, acesta 
nu poate constitui un model de educaţie în dezvoltarea armonioasă a minorilor, întrucât, 
folosirea, în intervalul orar 11.00-20.00, a unui limbaj violent, ameninţător, jignitor, a 
certurilor, precum şi redarea unor scene în care violenţa fizică a predominat cu intensitate, 
în cadrul celor trei ediţii ale emisiunii Puterea dragostei, este de natură să afecteze 
conduita morală a minorilor, dat fiind faptul că aceasta reprezintă unul dintre factorii 
importanţi în educarea şi adaptarea lor la cerinţele şi relaţiile sociale. 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
obligaţia legală prevăzută în sarcina sa la art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, de 
a ţine seama de alegerea intervalului orar corespunzător în funcţie de conţinutul emisiunii 
difuzate, astfel încât, minorii care vizionează un asemenea conţinut, să nu fie afectaţi de 
folosirea violenţei verbale (urlete, jigniri, certuri) şi a violenţei fizice şi psihice, elemente care 
au fost expuse în mod repetat pe parcursul celor trei ediţii ale emisiunii analizate, fiind de 
natură să aducă atingere dezvoltării morale şi mentale a minorilor, având în vedere că 
aceştia pot copia modele şi tot ceea ce văd la televizor. 

Or, legiuitorul a stabilit la art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului că astfel de 
producţii care conţin violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat nu pot fi difuzate 
în intervalul orar 6.00-23.00.  

Având în vedere aceste aspecte și 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 publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (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., având licenţa 

audiovizuală nr. S-TV 150.8/30.05.2006, eliberată la 19.11.2019 şi decizia de autorizare   
nr. 1239.1-8/18.08.2009, eliberată la 19.11.2019, pentru postul KANAL D, se sancţionează 
cu somație publică 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 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 somație publică postul 
KANAL D, deoarece, în timpul emisiunii Puterea dragostei, ediţiile din 17 ianuarie,          
3 şi 17 februarie 2021, difuzată în intervalul orar 11.00-20.00, a fost folosit un limbaj 
ameninţător şi jignitor de către concurenţi şi au fost prezentate scene de violenţă 
verbală, fizică şi psihică, în mod repetat, de natură să afecteze dezvoltarea mentală 
şi morală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 18 din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în intervalul orar 6.00-23.00 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. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 

 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 
 
 


