
 

 

 
Decizia nr. 6 din 07.01.2021 

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

CUI 218684823 
Fax: 0318055941 

 
- pentru postul de televiziune  KANAL D 

 
 
Întrunit în şedinţa publică din 7 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza reclamației nr. 
12191/18.12.2020, cu privire la emisiunea „Teo Show” difuzată în data de 10.12.2020, 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 27.11.2018 şi decizia de 
autorizare nr. 1239.1-8/18.08.2009 eliberată la 19.11.2019. 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat 
prevederile art. 30 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora  furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine. 

În fapt, în data de 10.12.2020, în intervalul orar: 14:58-16:58,  postul KANAL D  a 
difuzat emisiunea „Teo Show”, prezentată de Teo Trandafir și Adrian Bursucu.  

Titluri afișate pe ecran: Oana Zăvoranu vine la Teo Show!; Oana Zăvoranu, 
apariție explozivă!; Elena Merișoreanu, călătorie cu ”mașina” timpului!; Elena 
Merișoreanu, copilărie sub 2 metri de zăpadă!; Copila Elena Merișoreanu, brad cu vată, 
biscuiți și bomboane!; Elena Merișoreanu: ”Eu eram șoarecele cu sora mea!”; Pe ce avere 
se ”bat” Pepe și Raluca?!; Andreea Bălan, lovitură cruntă lui Burcea, în divorț?; Zenga 
vrea divorț, Raluca... nu?; Lidia Buble se visează mamă?; Lavinia Pârva, pe mâna 
medicului estetician!; Valentina Pelinel, zi de naștere în 5!; Daciana și Victor Ponta și-au 
mărit familia!; Daciana și Victor Ponta au înfiat o fetiță! Are 6 anișori!;Monoliții călători- 
din SUA la... Vadu!?; Îngerii lui Dan Helciug!; Oana Zăvoranu, revenire spectaculoasă!; 
Oana Zăvoranu, apariție vulcanică!; De neoprit! Oana Zăvoranu nu iartă pe nimeni!; 
Pamfletele Oanei pe: www.youtube.com /c/oanazavoranuofficial; Zăvo, răspunzi la 
cele mai tupeiste întrebări sau mănânci orori?; Oana Zăvoranu, la masa 
adevărului!; Oana Zăvoranu: ”Mihai Trăistariu m-a cerut de nevastă!”; Ce îi leagă? 
Elena Ionescu și Giani Kiriță recunosc tot!; Regina Survivor România și Regele Exatlor, 
plan de note!    

Potrivit raportului de monitorizare, momentul prezenței Oanei Zăvoranu a fost 
transcris în totalitate (durată aproximativă: 38 de minute și 11 secunde). Aceasta a făcut 
referire la persoane din showbiz care fac reclame pe paginile lor de Instagram la diferite 
produse, în schimbul unor beneficii materiale sau de altă natură (diferite cadouri), alocând 
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o bună parte din discurs pentru a le critica pe Oana Roman și Adelina Pestrițu (inculsiv 
evidențiindu-le defecte fizice), cărora le-a atribuit și porecle, așa cum se va vedea în 
materialul transcris (Oana Roman: Peppa Pig, Rasputia, Pateuț; Adelina Pestrițu: 
Pinocchio, Elf).  

Redăm fragmente din raport cu privire la comentariile invitatei Oana Zăvoranu cu 
referire la persoanele menționate mai sus: 

Reper 01.36, sel. 3 
Oana Zăvoranu: Da. Ai să râzi. Tu știi câte mesaje primesc eu, la alea pe care pot să le citesc 

și-mi cer iertare sutelor, pe care nu pot, n-am cum, fizic, n-am cum. Mă, tu știi că sunt multe care 
spun: mă, Oana, mulțumim că exiști. Bă, i-am dat unfollow lu` aia. Bă, m-am uitat mai bine. Îmi trebuie 
mie crema aia? Uite, nu-mi trebuie. Adică, faptul că mișcăm ceva, mă, faptul că un om pe zi, o 
fată, o gușteroiacă, o gâscă pe zi, nu mai e jumulită de-astea, eu tot zic că e ceva. 

Teo Trandafir: Ele nu jumulește. 
Oana Zăvoranu: Le jumulește. 
Teo Trandafir: Ele nu jumulește. Eu am o părere... 
Oana Zăvoranu: Zi!  
Teo Trandafir: Nu e prost cine cere... 
 
Reper 03.00, sel.  
Oana Zăvoranu: Da, iubirea mea, că n-ai cum, că ele vrea și ele să fie și ele în trend și zice 

mi-am luat și eu cremă cum are Pinocchio. Ai văzut cum și-a luat Peppa? Ai văzut cum și-a 
luat și atuncea zice: bă, între ele, în grupul lor acolo, știi, de la bloc zice... 

Adrian Cristea: Iartă-mă, cine e Peppa, ca să... 
Oana Zăvoranu: Peppa este Onuca. 
Adrian Cristea: A, da. 
Oana Zăvoranu: Pate... Onuca sau Rasputia. E Oana Roman, Peppa. Pinocchio e Adelina 

Pestrițu, care am văzut acum câteva seri, când a venit ea aici așa... 
Adrian Cristea: I-a căzut capul. 
Oana Zăvoranu: a povestit ea, cum a fost pe covorul roșu și au fost multe persoane din 

toate țările, Germania, Italia, Africa, așa si... 
Adrian Cristea: Eu nu vreau să-mi aduc aminte de episodul de la noi din emisiune, pentru cine 

nu l-a văzut, puteți să intrați pe YouTube, discuția asta... 
Oana Zăvoranu: Dacă ar sta doar la ea în bucătărie, acolo, ar fi senzațional sau pe boxe, 

că ea e pe boxe, știi? Ea este boxeriță. 
Teo Trandafir: Să fii ofticată că e frumoasă? Să fiu eu ofticată că e... 
Oana Zăvoranu: Frumoasă? Ai văzut câta buzele și-a făcut, că o ajunge pe ailaltă din 

urmă? Hai, las-o, dă-o naibii și cu urechile alea de Elf, hai pe bune... 
Teo Trandafir (râde): Cine, mă, are urechile... 
Oana Zăvoranu: Asta, Pinocchio. N-are urechi de Elf?  
Teo Trandafir: Nu știu, că nu m-am uitat. 
Oana Zăvoranu: Să moară familia mea, să moară Didina, uite așa urechi are, de Elf. Ce ai? 

Uite așa urechile! 
Teo Trandafir: Jur că n-am văzut. 
Oana Zăvoranu: Vrei să-ți arăt o poză în care, vrei să-ți arăt o poză? 
Teo Trandafir: Mă, arată-mi! 
Oana Zăvoranu: Hai că-ți arăt! Stai așa să-ți arăt! 
Adrian Cristea: Toată România spune că... 
Oana Zăvoranu: Ce, că are urechi de Elf? 
Adrian Cristea: Că e frumoasă, mă. 
 
Reper 06.02, sel. 3 
Oana Zăvoranu: Da? Ca să nu fiu nepoliticoasă cu lumea, să mă uit în telefon, vă arăt Elful 

după aia. Măi și da și nu. Da, pentru că am o sumedenie de reacții, în care oamenii spun: ne-ai dat 
o gură de oxigen, muream, fetiță, muream, ne sufocam și muream încet în casă, nu știam de ce. În 
sfârșit yes și nu, pentru că se găsesc 800 de mii de nebune după conturi false, (...) nenorocito... 

Teo Trandafir: Și când te uiți câte postări are 0, 0, 0. 
Oana Zăvoranu: 0, 0, 0, n-au poză de obicei, sau dacă au poză au cu... sunt zbanghii așa, că 

aia au reușit s-o pună la repezeală, dar este egal cu zero, adică dacă este să înclin balanța, Teo, 
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între ce îți aduce bun, faptul că ce ai în gușă și în căpușă și-ți aduce rău, categoric că balanța se 
înclină către da. Adică, faptul că mergi pe stradă și lumea zice: bine, sau că zice Peppa Pig 
(scoate sunete similare grohăitului porcului), Peppa Pig. Gata, că noi avem deja, eu cu ai mei, 
avem codurile noastre, pe Pinocchio... Le arăt Pino... Ce a făcut Pinocchio? Trec de la una la 
alta. Mă, nene, aseară, că eu nu, eu sunt blocată la ele pe paginile lor, am block... 

Adrian Cristea: Cred. 
 
Reper 07.20, sel. 3 
Oana Zăvoranu: Mă, mânca... Deci, story- urile mele de pe contul meu de Instagram sunt 

pe puțin, cât am reușit eu să postez, 15, 15, în frunte cu Elful, care au primit niște ghetuțe, mă, 
niște ghetuțe de la o firmă. 

Teo Trandafir: Doamne ajută! Frumos. 
Oana Zăvoranu: Doamne ajută! Mă, nene, da` toate aceleași ghete, adică eu mă gândesc... 
Adrian Cristea: Atâta a făcut firma aia, un model. 
Oana Zăvoranu: Păi da, dar firma aia, băi, v-a dat daună totală. Firma de ghete, atenție! 

Voi ați dat la 20 de coțohârle de-astea, la codobature, la 20 de codobature, cât am văzut eu, le-
a dat ghetuțe la codobature. Omul ăla s-a muncit pentru ghetuța aia. A pus-o pe piele, a cusut-
o, a... (...) ce a făcut el un fermoar. Băi, da` ești în faliment, nebunule, care ești tu nebun, păi 
20 de codobature am văzut eu, ele or fi vreo 50. Mamă și le-a pus și... le-a pus o portocală, deci 
a dat bani. A dat bani în primul rând le-a trimis cizmele, a dat bani pe portocale, pe foametele 
astea... 

Adrian Cristea: Și pe transport. 
Oana Zăvoranu: Cât pot să coste ghetuța, doi, cum face codobaturele când pleacă, că 

dacă ele spre exemplu astăzi se gândește, mamă, îmi pun ghetuțe, ele se întâlnește toate... 
Teo Trandafir: Să se ducă la Obor....  
Oana Zăvoranu: Mamă, să moară Didina... 
Adrian Cristea: Nu, mă că-și vorbesc între ele, mă, să nu... 
Oana Zăvoranu: Ce autobuz iei? Tu pe care rută, pe care linie ești astăzi, că ele, îți dai 

seama, ele vor, eu, ce am eu, nu are nimeni, că ca mine nu-i nimenea. Care, fă nebuno, uite că 
mai ai tu și încă 850 de codobature. Și eu le-am zis la ăștia, bă, v-a dat daună totală. Nu mai 
bine îi dădeai tu 100 de coco lu` una, fata mea, e bine așa... 

Teo Trandafir: Pentru ce să-i dea 100 de Coco? 
 
Reper 09.37, sel. 3 
Oana Zăvoranu: Păi, da` eu am văzut 20 de codobature, 20. Ce am primit, ce frumos e! Vai 

și spun și copiii. Asta cu copiii când pun... Hai să mulțumim și zice copilul: mulțumim pentru 
ghetuțe! N-ai, mă, cum. Eu am ajuns la concluzia să fac puradei ca să-i exploateze. 

Adrian Cristea: Pe copilași. 
Oana Zăvoranu: Pe copilași, poate am... Păi da` n-ai cum, în toate alea îți pui copilul. Ia, fă 

cu mâna, mulțumește-i. Păi de ce să mulțumească, mă, nebuno, ție, copilul pentru adidașii tăi?  
Teo Trandafir: Ghetele tale. 
Oana Zăvoranu: De ce? Băi, sunt absurdă?  
Adrian Cristea: Asta cu copilul? 
Oana Zăvoranu: Mă, nu mi-aș pune motanu`, eu dacă aș primi ceva, dar eu nu primesc 

nimic. 
Teo Trandafir: Ba da, primești, da` tu îi dai block. 
Adrian Cristea: Ia treci tu cu codița, așa, pe ghetuță! 
Oana Zăvoranu: A primit mă-ta două portocale, hai, miorlăie, e, mă, cum să faci de-astea așa? 

Vai, asta, Peppa, a zis că fii`-sa, e o nouă influenceriță și am zis eu: stați, mă, nebunilor, că nu 
ne ajunge mă`-sa... 

Adrian Cristea: Păi de ce, ea e influenceriță? 
Oana Zăvoranu: e și fii`-sa. Nebuna a căutat pe un post, de se vând hăinuțe second hand: 

ajutați-mă și pe mine, vă rog, cu un avocat, să o dau pe nenorocita asta în judecată, că mi-a 
expus copilul. Păi, eu ți l-am expus? 

Adrian Cristea: Ea zice despre ea că e influenceriță? 
Oana Zăvoranu: E influenceriță. Da. Nu știți, mă? E, nu știți nimica, mă. S-a pus și a zis 

așa: vă rog frumos, revista, pot să zic ce revistă? E o revistă românească, Viva, m-a propus 
pentru influenceră, vă rog frumos, dacă vreți să mă votați dați cu swipe up! Păi tu ești nebună, 



 

 

4

 

tu, influenceră? N-ai, mă, cum. (…) Deci, i se trimit așa: mere, (...) mere, după mere pune iaurt, 
că mărul cu iaurt... 

Teo Trandafir: Face siluetă. 
Oana Zăvoranu: Și după aia iaurtul... Mie mi-a zis lumea că a primit mere de altceva, că 

scroafele mănâncă mere. (...) Lumea, nu eu. 
Teo Trandafir: Doamne ferește! Nu, nu. Tu nu te gândi la asta! 
Oana Zăvoranu: Urât. Nu m-am gândit niciodată. 
Teo Trandafir: Nu te-ai gândit nicio secundă. 
Oana Zăvoranu: Da, ghiveciul gol. Mă, nebuno, de ce îi dați lu` asta ghivece, că asta în drum 

spre frigider se împiedică și sparge toate ghivecele, nu sunteți pe treaba voastră, ghiveci. După 
care... 

Adrian Cristea: Auzi, da` iartă-mă o secundă, tu le scrii ălora de le... 
Adrian Cristea: Dar tu unde le spui toate astea? La tine pe Youtube, nu? 
Oana Zăvoranu: La mine pe Youtube o să spunem pe canalul meu de YouTube, unde va 

începe frumoasa emisiune, după data de 15 decembrie... 
Adrian Cristea: Ok. 
Oana Zăvoranu: Oana Zăvoranu Official și acolo se întâmplă nenorociri. 
Oana Zăvoranu: Și scuipa. Cine, mă, Onuca? Fir-ar a dracu` să fie, că am aicea totu` și nu 

vreau să... 
Adrian Cristea: Nu cred că a făcut reclamă... 
Oana Zăvoranu: Ba da, zice: să vă spălați pe dinți! Păi, nebuno, tu acum l-ai descoperit? 

Și ea se spală cu duș așa (...). 
Teo Trandafir: Este o formă de educație, sunt foarte mulți oameni care nu știu. 
 
Reper 15.42, sel. 3 
Oana Zăvoranu (s-a întins pe canapea): Îi fac și reclamă la asta. Fii atentă, să pup mâna la 

președintă, Pateuț, da, Peppa. Fii atent! Revărsată... Fii atent, fiți atenți, deci eu vreau acum să 
vorbesc cu telespectatorii și mă tolănesc, mă revărs, așa, fii atent și țin telefonul așa și eu am 
unghiuța roasă, ea avea ojă pe toate, dar n-a putut să se mocangească și i se dusese unghiuța, 
avea un french întors ca să zic așa și ea cu unghiuța așa, să moară Didina dacă vă mint, zice, 
fiți atenți, cu unghiuța așa zicea: haideți să vă spun Coco Chanel... (atât Oana Zăvoranu cât și 
prezentatorii râd) moda și stilul... și ea era cu unghia... Uite-te că nu mai putem, murim. Era 
revărsată toată. (...) M-au luat căldurile, nu mai pot. Fir-ar a naibii să fie, dacă nu mă credeți o să 
mor aicea. Ce, cu unghiuța aia, așa... Fii atentă, Teo! Vorbea despre Coco Chanel, mă, nu despre 
altcineva. 

Cei trei râd în hohote. 
Adrian Cristea: Pateuț. 
Oana Zăvoranu: Coco Chanel și am vrut să intru.. dar cu unghia, unghia roasă ce s-a 

întâmplat... 
Adrian Cristea: S-a lovit în marginea de la mobilă. 
Oana Zăvoranu: Nu, că era forjată, era forjată mult, era manichiura forjată. Și uite așa, fii 

atentă, toată se revarsă, are și un... tu ai filtru... 
Teo Trandafir: Ei, cum? Cred că am. Am, am, am. 
 
 4- Reper 25.46, sel. 16 
Oana Zăvoranu (arată o poză cu Adelina Pestrițu): Unde e, mă, Elful? Uite aicea, aicea la 

tine? (...) Uite, mă, Elfu, mă, Elfu, Elfu. 
Adrian Cristea: (...) E tot zic că frumoasă, dar fiecare decide... 
Oana Zăvoranu: Da, e frumoasă ca un Elf, că și Rudolf era frumos, zi! 
Adrian Cristea: Bun. hai să facem un joculeț... 
 
Reper 01.49, sel. 4 
Adrian Cristea: Spune-mi top 3 prost îmbrăcate vedete din România. 
Oana Zăvoranu: Top 3? 
Adrian Cristea: Da. Poți să mănânci dacă nu vrei să... 
Oana Zăvoranu: 1...1. O iau cu 1 da sau o iau cu 3? 
Adrian Cristea: Cu 3, 2, 1 așa e. 
Oana Zăvoranu: 3- Andu Madam. 
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Oana Zăvoranu: Anda Adam. 2... 
Teo Trandafir: Bagă-mă și pe mine, că tare sunt amărâtă! 
Oana Zăvoranu: 2 stai să mă gândesc, am voie să mă gândesc, da, puțin? 
Oana Zăvoranu: 2, aia de la Bamby. 
Adrian Cristea: Care din ele, că a fost la Bravo ai stil. 
Oana Zăvoranu: Aia care e ciciită. 
Adrian Cristea: Deci, Denisa. 
 
Reper 02.32 
Oana Zăvoranu: Aia ciciita și unu Pateuț, n-ai cum, care are... Băi, fiți atenți, cică i-a dat 

lu` Brighitte o pereche de colanți după trupul ei și cică tocmai asta îi lăuda, îi mulțumea 
Brighitte, vai, mulțumesc, Oana, nu știu ce și au pozat-o ăștia, au filmat-o, nu știu, la un Reality, 
ce are ea, la solar și i-au pocnit, i-au pocnit, colanții, mă, (...) i-am forjat cam rău, ori erau ei 
forjați, i-au pocnit, deci, să știți că sunt foarte bune hăinuțele din Dragon, ăsta, de la ea. Zi, 
deci am făcut topul, nu trebuie să mănânc nimic. 

Adrian Cristea: Nu trebuie. 2 ce artiști din România... 
Adrian Cristea: Spune-mi numele a două persoane publice din România... 
Oana Zăvoranu: Așa... 
Adrian Cristea: care se pretind  a fi mari vedete, dar ele nu sunt? 
Oana Zăvoranu: Mă, sunt, în primul rând, dar nu le știu numele, îți jur că nu fac... 
 
Reper 05.09, sel. 4 
Oana Zăvoranu: Păi, Onuca nu știu de ce e vedetă, sincer. În afară că e fata lu` ta`-su, care 

a fugit și ăla, a plecat omu`, ca să nu mai fie cu ea... 
Teo Trandafir: O să creadă lumea că ai ceva cu ea. 
Oana Zăvoranu: Dar n-am, mă, nimic cu ea, da` tot ce vă spun așa e. Bine, uite, Pinocchio. 

Ce face ea? A dansat pe boxe... 
Adrian Cristea: A făcut o emisiune, zilnic. A prezentat o emisiune zilnic. 
Oana Zăvoranu: Aoleu, da că am fost și eu, aveți dreptate. 
 
Reper 09.52, sel. 4 
Oana Zăvoranu: E fem... ele toate vând ace, brice și carice, de la mopuri la umerașe... Am 

văzut-o pe una care mulțumea pentru umerașe, mă. Ea mulțumea pentru umerașe. (Adrian Cristea 
râde în hohote) Nu credeți? Asta e Gabriela Cristea, o și am în poză. Gabriela Cristea, băi, nu mai 
râdeți și cu una Șișcanu... 

Adrian Cristea râde în hohote.  
Teo Trandafir: Nu râd, eu nu râd. 
Oana Zăvoranu: Aia face reclamă la apă de parbrize. Nu mă credeți.  
Teo Trandafir: Nu râd, el râde. 
Oana Zăvoranu: Ba da, deci apă de parbrize, piese auto... Făi urâto, chioampo, după ce l-ai 

pus pe prezentatorul, stai mă, (...) prezentatorul infirmier de bărbată-tu să legene ăla, leagănă 
așa și tu prezinți, deci fii atent... 

 
Reper 10.58, sel. 4 
Teo Trandafir: Dacă vrea cineva drept la replică puteți... 
Adrian Cristea: La replică... Puteți veni oricând, nu e nicio... 
Oana Zăvoranu: Să vii, te rog frumos, dacă vrei oricare, că eu după aia vin și cu umerașe 

și cu tot ce zic, eu îmi asum ce zic. 
Adrian Cristea: Ok. 4. 
Oana Zăvoranu: Uite, Șișcanu am zis, Șișcanu, Tonciu... 
 
Reper 14.04, sel 
Adrian Cristea: Top 3 mocangioace din România, pe care nu le agreezi. 
Teo Trandafir: Eu sunt prima. Moca, moca! 
Oana Zăvoranu: Să fie pe bogăție. Top 3 mocangioace. 
Adrian Cristea: Pe care nu le halești absolut deloc, dar doar poreclele. 
Teo Trandafir: Poreclele. 
Oana Zăvoranu: Peppa. 
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Adrian Cristea: Peppa. 
Oana Zăvoranu: Peppa, stai că nu-mi aduc aminte, Andreea Bănică, da` nu i-am dat lu` 

asta încă... 
Adrian Cristea: Andreea Bănică? 
Oana Zăvoranu: Mă, frate, rupe, ce ai mă, e bulion Sultan. Stai cuminte, stai liniștit, bulion 

Sultan, are de toate, da` nu i-am dat lu` asta că n-am luat-o, o să o iau și pe asta, nu i-am dat 
încă... 

Adrian Cristea: Ea e cântăreață. 
Oana Zăvoranu: Da, mă, ai zis mocangioacă. 
Teo Trandafir: Stai, mă, că am transpirat. 
Oana Zăvoranu: Da` e mocangioacă? 
Adrian Cristea: Păi cred că are contracte financiare, dacă mă întrebi pe mine. 
Oana Zăvoranu: Nu are. S-a dus, are contract cu o de-asta de supermarketuri, nu-i zicem 

numele. Bă, frate, a forjat tot. Îi ziceam. 
Adrian Cristea: Ce a fost? 
Oana Zăvoranu: A forjat tot, le-a luat la ăia din rafturi tot și după aia (...) am făcut bradu`, 

am luat tot ce era acolo, tot. Știu că ai luat tot, că s-au mai dus și niște prieteni, după aia și au 
zis: mânca-ți-aș, se vede că a fost Andreea Bănică pe-aici, a luat tot. 

Adrian Cristea: (...) Stai să mergem mai departe. Mai aveam una, da, scuze. 
Teo Trandafir: Pune-mă și pe mine! 
Oana Zăvoranu: Doi, trei mocangoioaică, mocangioaică care tot... 
Teo Trandafir: Dați-mi și mie o bucătărie! 
Oana Zăvoranu: Stai! Mocangioacă care, Doamne, stai, deci am zis așa. Am zis Peppa, am 

zis asta doi și trei aia lui Speak, mă. Și aia mocangește tot. 
Teo Trandafir: Nu știu. 
Adrian Cristea: Cristina Ștefania, Libelula. 
Oana Zăvoranu: Așa, Mibelula, Mibelula. 
Adrian Cristea: Libelula. 
Oana Zăvoranu: Mibelula și aia la fel, deci tot ce e... tot forjează. 
 
Analizând emisiunea  „Teo show” din 10 decembrie 2020, care a făcut obiectul 

raportului de monitorizare şi cu privire la care a fost primită reclamaţia nr. 
12191/18.12.2020, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu 
încălcarea prevederilor art. 30 din Codul audiovizualului. 

În esență, Consiliul a constatat că, în cadrul acestei ediții, o invitată a făcut 
comentarii jignitoare referitoare la unele aspecte fizice ale unor persoane, cărora le-a 
atribuit diferite porecle, fapt de natură a afecta imaginea acestora, încălcându-le astfel 
drepturile fundamentale ale omului prevăzute de norma legală invocată. Sub acest spect, 
în raportul de monitorizare se precizează că Oana Zăvoranu a făcut referire la persoane 
din showbiz care fac reclame pe paginile lor de Instagram la diferite produse, în schimbul 
unor beneficii materiale sau de altă natură (diferite cadouri), alocând o bună parte din 
discurs pentru a le critica pe Oana Roman și Adelina Pestrițu (inculsiv evidențiindu-le 
defecte fizice), cărora le-a atribuit și porecle, așa cum se va vedea în materialul transcris 
(Oana Roman: Peppa Pig, Rasputia, Pateuț; Adelina Pestrițu: Pinocchio, Elf).  

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că limbajul utilizat de invitata emisiunii a fost 
unul injurios şi excesiv, de natură să depăşească limitele libertăţii de exprimare şi să 
lezeze demnitatea umană şi imaginea persoanei la adresa cărora a fost folosit.  Or, din 
această perspectivă,  Codul audiovizualului la art. 30  prevede imperativ că radiodifuzorii, 
în cadrul programelor difuzate, au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria 
imagine. De aceea, Consiliul consideră că exercitarea dreptului la liberă exprimare se 
face cu respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle 
şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale. 
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Pentru toate aceste considerente, 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 somație. 

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 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa 

audiovizuală nr. S-TV 150.8/30.05.2006 eliberată la 27.11.2018 şi decizia de autorizare 
nr. 1239.1-8/18.08.2009 eliberată la 19.11.2019 pentru postul KAKAL D) se sancţionează 
cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 30 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 cadrul emisiunii „Teo show” din 10 decembrie 2020, o invitată a 
făcut comentarii jignitoare referitoare la unele aspecte fizice ale unor persoane, cărora le-
a atribuit diferite porecle, de natură a afecta imaginea acestora, fapt ce contravine  art. 
30 din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligația de a respecta 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, 
precum şi dreptul la propria imagine.” 
 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


