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Decizia nr. 580/27.10.2020 

privind somarea  S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.  
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Pavilion T, sector 1 

C.U.I. 18684823;    Fax: 031/80.55.941   
 

- pentru postul de televiziune KANAL D 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 octombrie, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate, ca urmare a sesizării 
înregistrate sub nr. 9331/30.08.2022, cu privire la emisiunea „Știrile KANAL D”, difuzată în data 
de 30 august 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 analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 422 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 52/2019.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu să 
se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon 
"Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

În fapt, În urma sesizării și rezoluției aferente, au fost monitorizate edițiile informative 
difuzate de postul de televiziune Kanal D în data de 30.08.2022. Astfel, aspectele sesizate 
de petent privind înregistrarea apărută inițial în mediul online, în care un bărbat (Cami Niță, 
zis ”Fane Văncică”) agresează fizic o femeie, au fost regăsite în cadrul edițiilor informative 
de la orele 19:00 și 23:42. 

Știrile Kanal D, interval orar de difuzare: 08:59 – 09:57 
Prezentatoare: Simona Pătruleasa.  
În cadrul ediției informative de la ora 09:00 nu au fost regăsite aspectele sesizate de 

petent.  
 

Știrile Kanal D, interval orar de difuzare: 11:58 – 12:55 
Prezentatoare: Ilinca Obădescu.  
În cadrul ediției informative de la ora 12:00 nu au fost regăsite aspectele sesizate de 

petent.  
Știrile Kanal D, interval orar de difuzare: 18:57 – 19:59 

Prezentator: Christian Sabbagh.  
Titlu afișat pe ecran: BĂTUTĂ ȘI UMILITĂ DE UN INTERLOP PE TIK-TOK. 
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Christian Sabbagh: Bună seara, doamnelor și domnilor! O înregistrare terifiantă cu o femeie 
îngenuncheată de loviturile partenerului lângă cei doi copii a ajuns în atenția polițiștilor din 
capitală după ce a șocat internetul. Aparent, pentru o asemenea faptă, individul condamnat în 
trecut pentru violență ar putea să înfunde pușcăria. Practic însă, nicio plângere nu a fost 
deocamdată înregistrată pe numele lui. Oamenii legii au deschis, totuși, o anchetă. Vă avertizez 
că urmează imagini cu puternic impact emoțional. 

În continuare, sunt difuzate pe ecran întreg imagini video cu un bărbat, zis ”Fane Văncică”, 
în timp ce lovește cu piciorul de mai multe ori o femeie care este așezată în genunchi pe podea 
(zona capului acesteia a fost blurată), precum și fotografii din momentul în care bărbatul se 
pregătește să o agreseze. De asemenea, ”Fane Văncică” îi toarnă femeii apă pe cap și rotește 
în mână o sticlă goală în fața acesteia. O parte din aceste imagini au fost reluate pe parcursul 
difuzării știrii. 

Cadrele din momentul agresiunii sunt ușor blurate în zona în care femeia este lovită. 
În partea de sus a ecranului este afișată avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT 

AFECTA EMOȚIONAL! 
Materialul a cuprins fotografii și imagini video cu bărbatul aflat în diferite ipostaze (sursa 

imaginilor nu a fost precizată).  
Redăm mai jos dialogul (subtitrat pe ecran) dintre bărbat și femeie: 
Femeie: Gata! 
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Zi așa! Îmi cer scuze, Larisa, la tine! 
Femeie: Îmi cer scuze, Larisa, la tine! 
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: (neinteligibil) Mă doare-n (bip) că îmi iau 20 de ani! Fă! 
Femeie: Da, Fane! 
Voce din off: Fără vreo putere, femeia stă în genunchi și repetă vorbele interlopului Fane 

Văncică. Chiar dacă i s-a făcut pe plac, individul continuă ploaia de lovituri fără pic de milă.  
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Spune așa, Larisa... 
Femeie: Spune, ca să știu! 
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Larisa, îmi cer scuze! 
Femeie: Larisa, îmi cer scuze!  
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Eu mă consider șefa ta! 
Femeie: Eu... 
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Ce știi tu, știi tu mai bine! 
Femeie: Eu mă consider prietena ta, șefa ta, cum vrei tu, Fane! Nu știu! 
Bărbatul o lovește cu piciorul, iar femeia strigă: Au! 
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Șefa! 
Femeie: Șefa ta!  
Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Cum te consideri tu în fața Larisei? Cum te consideri? 
Femeie: Șefa!  
Voce din off: Vreme de câteva minute bune individul nu se oprește din teroare chiar dacă 

tânăra este întinsă pe jos și zbiară de durere, el o lovește neîncetat, apoi o umilește. Îi toarnă 
apă în cap, ia în mână o sticlă și o amenință. Martori la întreaga scenă au fost chiar copiii femeii 
care nu îndrăznesc să scoată un sunet.  

Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: (neinteligibil) (bip) niciunul de aici! Ați auzit?  
Voce din off: Individul, pe numele său real, Cami Niță, devenit cunoscut după o altercație 

cu fiul vitreg al lui Sile Cămătaru, în urmă cu zece ani. După ce și-a înjunghiat rivalul a fost 
condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare. Scenele înfiorătoare în care își lovește în 
repetate rânduri presupusa amantă s-au viralizat în mediul online și culmea, au o justificare, 
spune chiar făptașul. 
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În cadrul știrii, sunt prezentate imagini preluate de pe TikTok (mențiune pe ecran), cu 
declarații ale lui ”Fane Văncică” privind faptele comise, dar și puncte de vedere ale sociologului 
Gelu Duminică și ale reprezentantului Asociației FILIA, Andreea Braga. 

Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Nu ai, oameni buni, cum să nu te îndrăgostești de o femeie, 
să stai atâta timp cu ea și să-ți greșească și să nu îi dai o palmă sau un picior sau alea... Beat! 
Beat! 2, 10, amețit! 

Voce din off: Interlopul are pe TikTok peste 150.000 de abonați, iar videoclipurile lui strâng 
milioane de vizualizări. Violența de care dă dovadă este aplaudată de urmăritorii săi care îl susțin 
și îi donează bani. 

Gelu Duminică (sociolog): Astfel de comportamente sunt extrem de tolerate și de foarte 
multe ori sunt justificate. Unul dintre experimentele sociale pe care le fac împreună cu studenții 
mei este că un cuplu, joacă rolul unui cuplu, doi studenți ies pe stradă și el o bate pe ea sau se 
face că o bate, strigându-i și cuvinte de genul: (bip) m-ai înșelat! Din aproximativ zece oameni 
care trec pe stradă, opt nu se bagă.  

Simultan cu vocea din off, pe ecran s-au titrat succesiv următoarele informații: CAZURI 
VIOLENȚĂ DOMESTICĂ +20%; 42 000 FEMEI AGRESATE. 

Voce din off: Dovadă, cele mai recente date referitoare la violența în familie: 42 000 de 
femei au fost bătute de partenerii lor de viață numai în ultima jumătate de an. Mai revoltător de 
atât este că agresorii își recunosc cu nonșalanță apucăturile animalice și sfidează astfel legea. 
Mai revoltătoare decât neglijența celor din jur este îngăduința legii, Fane Văncică a fost implicat 
în numeroase scandaluri, însă mereu a fost salvat de diagnosticul de bolnav psihic.  

Cami Niță, zis ”Fane Văncică”: Sunt pensionat (bip). Iau pastile, iau alea, dar asta-i viață. 
Ce să fac? Ce vrei să fac? Dacă îmi iau medicamentele sunt ok, dacă nu, asta este. 

Andreea Braga (reprezentant Asociația FILIA): Învățăm de mici că rufele murdare se spală 
în familie. Învățăm de mici că victima este vinovată, știe ea de ce, că el sigur a avut o scuză, 
cum spune și în clip: nu mi-am luat pastilele, am băut. Dar, pentru violență nu există justificare. 
Nu există nicio scuză pentru violență și pentru astfel de fapte trebuie să răspunzi în fața legii. 
Este de un sadism ieșit din comun.” 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor fragmente din 
înregistrarea emisiunii “Știrile KANAL D”, din 30 august 2022, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 422 din Legea audiovizualului, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor invocate, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu să 
se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon 
"Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Prin reglementarea acestei norme, legiuitorul a avut în vedere asigurarea unei informări 
corecte a persoanelor care pot deveni sau au fost victime ale violenței domestice, persoane 
care trebuie să cunoască faptul că pot accesa numărul ”Telverde” destinat acestora. 

În contextul în care, în emisiune, a fost discutat “cazul agresiunii asupra unei minore”, 
membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul 
telespectator cu privire la existența numărului de telefon "Telverde destinat victimelor 
violenţei domestice", având în vedere că, în timpul emisiunii, a fost abordată tema violenței 
domestice.  

Luând în considerare aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale 
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 S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu somație publică. 
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În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) și (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 eliberată la 19.11.2019 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
1239.1- 8/18.08.2009 eliberată la 19.11.2019), pentru postul KANAL D, se sancţionează cu 
somație publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 422 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 52/2019.  

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 contextul în care, în emisiunea ”Știrile KANAL D” din 30 august 2022, a fost 
abordat un subiect referitor la violența domestică, radiodifuzorul avea obligația să informeze 
publicul telespectator cu privire la existența numărului de telefon "Telverde destinat 
victimelor violenţei domestice", astfel cum dispun prevederile art. 422 din Legea 
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 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

 


