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Decizia nr. 288 din 07.06.2022 
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- pentru postul de televiziune KANAL D 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția de Monitorizare, în baza 
sesizării nr. 3604/29.03.2022,  cu privire la emisiunea informativă “Știrile Kanal D” – 
ediția de la ora 19.00, difuzată în data de  29.03.2022, 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 eliberată la 
19.11.2019 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.1-8/18.08.2009 eliberată la 
19.11.2019).  

În urma vizionării înregistrărilor şi analizării raportului de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale 
trebuie să respecte următoarele principii: 

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 29.03.2022 emisiunea 

informativă Știrile Kanal D, cu începere de la ora 19:00.  
S1-rep.10:15-12:20-sel.19 
Una dintre știri s-a difuzat cu titlul: S-a decis pacea la negocierile de la Istanbul 
Pe durata relatării reporterului, au fost postate pe ecran și alte titluri, pe lângă 

cel principal. Aceste titluri au fost expuse pe un banner pe care se aflau și două 
piese de șah, una colorată cu steagul Ucrainei, cealaltă, cu steagul Rusiei: 

Joe Biden a sunat aliații după negocierile de la Istanbul 
Trupele ruse se retrag deja din Kiev și Cernigău 
Putin și Zelenski se întâlnesc pentru a semna acordul de pace 
Ucraina a obținut garanții de securitate 
Statutul provinciei Donbas, discutat de Putin cu Zelenski 
Prezentatoarea: În ziua a 34-a de război, s-a decis pacea la negocierile cruciale 

care au avut loc la Istanbul, sub coordonarea președintelui Turciei Recep Tayyip 
Erdogan. Două delegații au stabilit un calendar concret prin care Rusia să încheie 
războiul din Ucraina. Dar, colega mea, Nicoleta Mihalcea, are informații despre 
acest acord istoric, iată, așadar. 
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Nicoleta Mihalcea, jurnalist Kanal D: ... Iată că toate eforturile diplomatice care 

au fost făcute până acum pentru pace au reușit în sfârșit să învingă rachetele și 
tancurile pe care Rusia le-a trimis în Ucraina. Astăzi, la Istanbul, după aproape 4 ore 
de negocieri, s-a decis pacea. Iar miniștrii de externe din Rusia și din Ucraina se vor 
întâlni peste aproximativ 2 săptămâni pentru a stabili ultimele detalii ale acestui 
acord, un acord care va fi semnat personal de Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin, 
într-o întrevedere personală pe care aceștia o vor avea cât de curând. Efectele 
negocierilor de pace care au fost purtate azi la Istanbul, se văd deja în Ucraina. Atât 
Pentagonul cât și serviciile de informații ale armatei ucrainene au confirmat că 
trupele rusești au început deja să se retragă din zona capitalei Kiev și din orașul 
Cernigov, deci din nordul țării. De asemenea, astăzi, Ucraina a primit și garanții de 
securitate la Istanbul, iar Rusia i-a promis că nu se va împotrivi integrării acestei țări 
în Uniunea Europeană. S-a stabilit de asemenea că Peninsula Crimeea, ocupată 
încă din 2014 de către Rusia, va avea un statut înghețat pentru următorii 15 ani, deci 
nu se va schimba nimic. Și mai rămâne o chestiune extrem de importantă de stabilit 
și anume statutul provinciei ocupate Donbas, acolo unde trupele ruse dețin controlul 
în acest moment, iar această chestiune va fi discutată personal de Vladimir Putin și 
de Volodymyr Zelensky la summit-ul pe care îl vor avea cât de curând. Acestea au 
fost informațiile, Silvia, înapoi la tine. 

Prezentatoare: Îți mulțumesc pentru informații, Nicoleta. 
Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 

constatat că ediția emisiunii informative “Știrile Kanal D” din 29 martie 2022, de la 
ora 19.00, a  fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în 
mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediții, știrea 
prezentată sub titlul “S-a decis pacea la negocierile de la Istanbul” a conținut 
informații incorecte sub aspectul că induceau mesajul că, în urma negocierilor de la 
Istanbul a delegațiilor țărilor Ucraina și Rusia, s-ar fi încheiat un acord de pace, iar 
războiul ar înceta. De altfel, acest mesaj, care, în realitate, nu avea corespondent în 
situația de fapt, concretă, din Ucraina, a fost prezentat cu insistență  pe întreaga 
durată a știrii analizate, atât prin comentariile prezentatorilor, cât și prin informațiile 
cuprinse în mai multe titluri afișate pe ecran.  

Prin urmare, Consiliul a constatat că publicul nu a beneficiat  de o informare 
corectă, verificată și imparțială, așa cum radiodifuzorul are obligația legală de a 
respectata principiile de informare enunțate de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din 
Codul audiovizualului. De aceea, în temeiul legii, Consiliul consideră că informarea 
corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program 
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în 
rolul său de a informa publicul.  

Pentru aceste considerente, ținând 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, propunerea de sancționare 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 
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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 eliberată la 19.11.2019 şi decizia de 
autorizare audiovizuală nr. 1239.1- 8/18.08.2009 eliberată la 19.11.2019) se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit.b) 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 somație publică postul 

KANAL D, deoarece în cadrul emisiunii informative din 29 martie 2022, în contextul 
difuzării știrii în care se susținea încheierea unui acord de pace și încetarea 
războiului în Ucraina, nu a fost asigurată o informare corectă, imparțială și verificată, 
așa cum prevede art. 64 din Codul audiovizualului.”  

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 
 

    
 


