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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 martie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat  rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru 18 ediții 
ale emisiunii “Puterea dragostei”, întocmite în baza unui număr de peste 25 de reclamații, 
emisiuni care au fost difuzate în perioada 09.01-24.02.2020 de postul de televiziune 
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 şi decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 1239.1-8/18.08.2009). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după vizionarea înregistrărilor şi analizarea 
rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul                            
a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 19 alin. (2) lit. a) şi f), precum și a     
art. 18 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul 
serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta 
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea 
intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, 
se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau 
vedea emisiunile respective. 

La art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului sunt prevăzute criteriile generale în 
funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, printre 
care se regăseşte, la lit. a) cel referitor la numărul și natura scenelor violente, precum și 
caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul și subiectul programului, 
iar la lit. f) cel cu privire la psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le 
oferă copiilor sau adolescenţilor. 

De asemenea, art. 18 alin. (1) lit. a) prevede că nu pot fi difuzate în intervalul orar  
06,00 - 23,00 producţii care prezintă: 

a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de 
intensitate sau gravitate; 
 

Redăm fragmente din câteva rapoarte de monitorizare: 
 

Ediția din 24.01.2020 
Constatări: 

Postul de televiziune Kanal D difuzează emisiunea Puterea dragostei, de la orele 11.00 și 17.00 
în fiecare zi de luni până vineri și în fiecare sâmbătă și duminică la orele 16:00 și 19:00. Emisiunea 
este moderată de Andreea Mantea.  
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Descriere emisiune, conform https://www.kanald.ro/emisiuni/puterea-dragostei-18583322 
(sezonul I) 

Kanal D le pregătește telespectatorilor un format internațional,  „Puterea dragostei”/ „Power of 
Love”, un reality show matrimonial adaptat dinamismului vieții cotidiene moderne, în care participanții 
vor avea șansa de a trăi magia iubirii și de a-și schimba cu adevărat viața. 6  femei și 6 bărbați vor 
locui separat, dar își vor putea petrece opt ore pe zi împreună în Casa Dragostei, în afara acesteia ei 
neavând voie să se întâlnească. În călătoria participanților spre găsirea dragostei adevărate un rol 
important îl va avea și publicul, cei de acasă având dreptul să își voteze concurentul favorit. În fiecare 
săptămână, participantul, bărbat sau femeie, care atrage cele mai multe voturi din partea publicului va 
primi un premiu în bani. Fiecare concurent va  putea câștiga simpatia celor de acasă prin modul în 
care se comporta atât în casă, cât și în afara acesteia. (…). 

Au fost monitorizate două ediții ale emisiunii Puterea dragostei, difuzate în data de 24.01.2020, 
la orele: 11:00 și 16:59. Concurenții sunt filmați 8 ore pe zi, din care sunt difuzate aproximativ 3 ore. 
Andreea Mantea a fost prezentă în emisiune, în intervalul orar: 18:29-18:57.  

În data de 24.01.2020, s-a difuzat un episod de violență, care i-a implicat pe Roxana, Manuela, 
Turcu. Momentul respectiv a fost prezentat în ediția de după amiază, începând cu ora 17:00 și a fost 
prezentat în rezumat, de 3 ori dimineață și de două ori după-amiază. Momentul a fost cenzurat, însă 
din relatările ulterioare ale concurenților, am aflat că Manuela a tras-o de păr pe Roxana, pe care a 
zgâriat-o pe față și căreia i-a spart buza. Turcu, iubitul Roxanei a strâns-o de gât pe Manuela, în 
încercarea de a le despărți pe cele două. Tot același concurent a spart două geamuri, unul cu pumnul, 
iar celălalt cu un obiect din casă. Ulterior, a fost surprinsă atitudinea moderatoarei, care le-a cerut 
Roxanei și lui Turcu să meargă la doctor, să le vadă rănile survenite în timpul bătăii cu Manuela. Din 
spusele moderatoarei, Manuela s-a dus și ea la doctor și nu a mai intrat în casă după conflict. În 
raport, au fost transcrise și câteva discuții aprinse între concurenți, unele cuvinte au fost cenzurate. 
Transcrierea s-a realizat cu dificultate, întrucât concurenții vorbesc adesea în paralel. 

 
Sinteza constatărilor - ediția din 24.01.2020 - ora 11: 

Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 24.01.2020, în intervalul orar  11:00-12:00, o 
ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, cu marcajul AP (Andreea Mantea 
nu a intrat în casa Puterea Dragostei în emisiunea de dimineață). Emisiunea este o înregistrare. 

 Reper sel. 00:09, sel. 24-11: Genul programului Divertisment. Acest program poate fi vizionat 
de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. 
Programul poate conține: violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate, violență de 
limbaj minimă ca durată, nuditate fără conotații sexuale.  

La începutul emisiunii de dimineață, de la ora 11:00, concurenții au fost prezentați în următoarea 
ordine: Denisa, Jador, Iancu, Ella, Manuela, Turcu, Andreea, Andrei, Mr. Livian, Bianca, Andreea, 
Philip, Mircea, Roxana, Mariana. 

(...) În cadrul ediției de dimineață, s-au difuzat 3 rezumate, cu materiale prezentate în data de 
24.01.2020, în care s-au prezentat scenele de violență, în care au fost implicați pe Roxana, Manuela și 
Turcu, difuzate după ora 17:00. 

Exemplu: 
 Reper 04.47, sel. 24-17 

Jador (despre Andreea Pirui): Mi-o zis în mall, când m-am întâlnit eu cu ea, că nu-i drag așa rău de 
Marius, că e așa, cu el... Nu crede că va fi ceva. 
Mircea: Ce vrei să spui, Jador, că au făcut așa, o relație doar de dragul lumii? 
Jador: Ea nu-l consideră apropiat. Cred că el da, dar ea nu. 
Roxana: Băi, Jador, pleacă, tati, de-acolo, că asta urmărește, să te bage în seamă! Pleacă de-acolo! 
Ello, ce vrei să faci tu acuma? 
Livian: În toată emisiunea asta, când cineva n-o vrut să facă pedeapsa, nimeni nu l-o prins, bă, vino… 
Andreea Oprică: Mai nou, Ella a rămas în locul lu` Mariana, ascultă pe la uși, ce credeți? 
Livian: Bonus că dovedește producției că-și face treaba, se și ia de Mariana, că se așteaptă să sară 
Jador. 
Andreea Oprică: S-o întins cu Iancu până să vii tu și acuma e disperată să se bage cu tine în 
seamă. 
Bianca: Vă zic eu acuma care e adevărul: că aseară am stat și mi-am amintit ce am zis eu ieri despre 
Ella. A făcut intenționat ca să vin eu să zic în emisiune. 
Andreea Pirui: Deci, eu te-am vrut și nu te-am putut avea. Păi, tu ai puștoaice de 14 ani. 
Jador: Și de-alea de 30 dacă vreau și 40 și 50 și... 
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Andreea Pirui: Păi, asta zic… 
Jador: Mai mult dacă vreau. 
Andreea Pirui: Mai bine taci din gură, Jador! 
Jador: Deci, eram necunoscut, nici de oamenii de afară nici de voi… 
Roxana: Eu sau tu? 
Jador: Eu. 
Manuela: Da`, cine era cunoscut când a intrat în casă? 
Roxana: Mă, fato, tu ești…înțelegi (bip!) 
Manuela (țipând): Nu mă jigini, că nu te-am… Nu mă jigni tu pe mine! Ai înțeles? 
Concurentă: Mă, fetelor, mă! 
Concurentă: Măi, fată, mă! 
Concurentă: (…) N-o lăsa, n-o lăsa! Stai cuminte, fată! 
S-au auzit țipete și s-au prezentat următoarele secvențe: Roxana a aruncat cu o pernă în Manuela, iar 
cele două concurente s-au ridicat în picioare, pentru a se confrunta; au fost prezentați bărbații din casă 
care alergau spre casa fetelor; concurenți și membrii staff- ului, care încercau să aplaneze conflictul; 
Manuela alergând împreună cu un bărbat, care o ținea de mijloc; Roxana este prezentată plângând și 
aruncând cu pantofii cu care era încălțată; Turcu spart geamul de la o ușă cu pumnul; același 
concurent a aruncat cu un obiect într-un geam pe care l-a spart. 

 
Sinteza constatărilor - ediția din 24.01.2020 - ora 16:59 

Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 24.01.2020, în intervalul orar 16:59-18:57, o 
ediție a emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul II, moderată de Andreea Mantea, cu 
marcajul AP (Andreea Mantea a intrat în casa Puterea Dragostei la ora 18:29). Emisiunea este o 
înregistrare. 

 Reper 13.37, sel. 24-18- Titluri: Explozie de furie la ”Puterea dragostei”. Tensiunile au 
degenerat!; 

Jador: Ascultă-mă oleacă!  
Roxana: Puțin, nu oleacă, nu știi să vorbești! 
Jador: Deci, eram necunoscut, nici de oamenii de afară nici de voi… 
Roxana: Eu sau tu? 
Jador: Eu. Care e vina mea că după aia am muncit mai mult și am devenit așa? 
Roxana: Hai, mă, nu mai (bip!) pe tine, (…) stai liniștit acolo în banca ta, că oricum ești degeaba 
aici! 
Manuela: Da`, cine era cunoscut când a intrat în casă, era vreunul dintre voi cunoscut? 
Roxana: Fată, între colegi, mă refer, nu afară (bip!). Nu-l băga nimeni în seamă dintre noi, nu 
oamenii de-afară. N-am treabă cu oamenii de afară. Du-te, bă, dacă nu-înțelegi, lasă-mă-n pace! 
(…) Mă, fato, tu ești…înțelegi (bip)!Manuela: Nu mă jigni, că nu te-am… Nu mă jigni tu pe mine! 
Ai înțeles? 
Concurentă: Mă, fetelor, mă! 
Concurentă: (…) N-o lăsa, n-o lăsa! Stai cuminte, fată! 
Roxana: Nu mă trage pe mine de păr! Nu mă trage pe mine de păr! 
Concurentă: Stai, fată! 
Andreea Oprică: Da` unde i-o dat? 
Concurentă: Stai așa! Bă, n-o lăsa! 
Momentele de violență dintre concurenți nu au fost difuzate în totalitate, dar au fost montate pe un fond 
muzical. S-au auzit țipete și s-au prezentat următoarele secvențe: Roxana a aruncat cu o pernă în 
Manuela, iar cele două concurente s-au ridicat în picioare, pentru a se confrunta; au fost prezentați 
bărbații din casă care alergau spre casa fetelor; concurenți și membrii staff- ului, care încercau să 
aplaneze conflictul- Roxana avea în fața ei un bărbat; Manuela alergând împreună cu un bărbat, care o 
ținea de mijloc și a dus-o la baie; ușa toaletei era găurită; Roxana este ținută de un membru al staff-
ului este prezentată plângând și aruncând cu pantofii cu care era încălțată; ulterior, Turcu încearcă, să 
o oprească pe Roxana din alergare; Turcu a spart geamul de la o ușă cu pumnul, e ținut de membrii 
staff-ului și de concurenți; Roxana este prezentată plângând și țipând, având gura blurată, în timp ce, 
probabil, înjură. Pe ecranul televizorului a apărut un X. 
În încăpere, au fost prezenți concurenți, membri ai staff- ului și Andreea Mantea. Moderatoarea a 
discutat cu Roxana și Turcu și s-a arătat surprinsă de felul în care arăta Roxana (Cum a putut s-o 
lovească atât de tare?). Din dialogurile purtate, cu Roxana, cât și Turcu deși cenzurate, a reieșit că 
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cei doi vor să-i aplice o corecție fizică Manuelei. Concurenții au comentat apoi momentul violent. În 
toate dialogurile, a fost surprinsă reacția moderatoarei. 
S-au prezentat discuțiile după incident- a fost surprinsă atitudinea moderatoarei, dar și reacțiile 
Roxanei și a lui Turcu (cenzurate). 

 12- Reper 16.02, sel. 24-18 
Bianca: Roxana consider că este cea care a instigat, pentru că ea a jignit-o, ea a aruncat cu perna 
după ea, ea s-a ridicat la bătaie, iar Manuela chiar este o războinică și este în stare să aibă un conflict, 
iar Roxana cred că și-a găsit nașul. 
Roxana a fost prezentată trecând prin fața camerei, când spunea ceva, însă avea gura blurată. 
Turcu a mai aruncat cu un obiect în geam, pe care l-a spart. 
Roxana: Hai să mergem acasă, că n-avem ce să facem aici! 
Roxana și Turcu sunt prezentați când povesteau ceva Andreei Mantea, însă au fost cenzurați. Roxana 
țipa, în timp ce vorbea cu moderatoarea. 
Andreea Mantea: Haideți afară! Haideți cu mine! 
Ella: I-am luat eu mâna lu` Manu, că o zgâriat-o rău pe față. 
Andrea Mantea: Lasă-mă puțin, vreau să vorbesc eu cu ea! 
Ella (testimoniale): Din punctul meu de vedere nu este normal, nu face cinste niciuneia dintre 
fete. 
Andreea Mantea: Și când te-a tras de păr așa s-a făcut? 
Roxana: Nu știu, că astea nu le-am simțit. După aceea am văzut că am sânge pe față. Eu n-am 
simțit. 
Andreea Mantea: Ți-a dat cu ceva, avea ceva în mână? 
Roxana: Nu, cu unghiile cred. Cu unghii m-a zgâriat pe față. 
Manuela: Fără cameră, fără cameră! 
Bianca: Un pic! 
Manuela: Nu, niciun pic. 
Bianca: Două minute să filmeze, ca să pot sta eu cu tine. 
Manuela: Nu mai vreau să… cu mine, doar vreo cameră? 
Roxana: Deci, noi plecăm acasă acum, dar cu ea plecăm, nu plecăm amândoi, înțelegi? Cu ea o 
să… Bine, o să vezi de nu o iau după mine! O să vezi ce-i fac! Deci, pentru ce mi-a făcut, că m-a 
atins, o să vadă ea ce-i fac eu acum, draga mea! 
Bianca: Ea te-a făcut… și a aruncat și cu perna. 
Manuela: Da. 
Bianca: Și părerea mea că a zis Pirui și așa… Bine că e de partea ei, îți dai seama… 
Manuela: Ce a zis Pirui? 
Bianca: Că… E un pic de partea ei. Gen că tu ai greșit că tu te-ai băgat.  
Turcu: Spală-te oleacă! 
Roxana: Nu te șterge, să vadă lumea cine a făcut! Nu te șterge! Să vadă lumea ce mi-a făcut! Da, 
o să mergi cu mine acasă. Împreună, acasă nu aici! O să vedeți voi… O să vedeți voi! 
Turcu: Ea e șmecheră mare, sare la bătaie, nu…. Dar cum să o atingă? Nu accept ca nimeni s-o 
atingă, nu accept! Dar o iau și o trag pe afară, doamna Andreea, O (bip!) cu mine! 
Andreea Mantea: Nu-i zice așa, te rog! 
Turcu: Dar, nu există așa ceva. Soțul dumneavoastră, dacă v-ar vedea așa, ce ar face? Am 
înțeles că și el e pe sport, pe alea, alea. Nu tot la fel ar reacționa? Păi nu? 
Bianca: Probabil că dacă nu arunca cu perna te enervai și asta, dar, ai simțit că… 
Manuela: Păi, dar ea s-a ridicat, oricum. 
Bianca: Ea s-a ridicat? 
Manuela: Da. Și când s-a ridicat, îți dai seama! Păi de ce să stau să vină să dea în mine? Ei, 
niciodată în viață! 
Bianca: Pentru că și Oprică tot aia a zis că tu ți-ai căutat-o, că ai meritat, că… 
Manuela: Oprică? 
Andreea Mantea: Ai încredere în mine că o să fie bine. Se vindecă repede. 
Turcu îi șterge buzele Roxanei, lovite de Manuela. 
Roxana: Să știe cine… peste tot. 
Andrea Mantea: Cum a putut s-o lovească atât de tare? 
Bianca: Nu știi ce mă… Nu pot să-ți zic acum că nu vreau să te sperii prea tare, dar ce a zis… 
Bine, poți să-ți închipui. Bine, poți să-ți închipui câte o zis, că-ți face, că-ți drege (…)… 
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Andreea Mantea a intrat în casa Puterea dragostei și a comentat împreună cu concurenții episodul 
violent. Încă de la început, a dat-o afară pe Mariana, deși din ediția respectivă nu a reieșit că ar fi fost 
implicată în scenele de violență. 

 14- Reper 29.17, sel. 24-18- Titluri: Ciocnirile dintre Roxana și Manuela au cutremurat din 
temelii competiția!; Tensiunile dintre Roxana și Manuela au degenerat în bruscări 
explozive! 

Andreea Mantea: Bună ziua, sau cum o fi ea! 
Concurenți: Bună! 
Mariana: A, doamna Andreea, mă scuzați! 
Roxana: Da`, pune fotoliul în mijloc! 
Andrea Mantea: (…) O, ferească Dumnezeu! Am ales camera asta, casa asta, pentru că era, 
pentru că era prea mare dezastru în casa cealaltă și aici e la fel, ideea este că aceste glume au 
ajuns cumva prea departe și cumva aceste glume duc undeva prea departe. Ai văzut ce 
înseamnă să provoci, Mariana? Ați văzut ce înseamnă aceste glume și aceste provocări? (…) 
Nu mă interesează! Nu mă interesează! Limbajul tău este mult, mult, mult, peste jignirile pe care 
le-am auzit. Deci, ieși afară! 
Mariana: Da`, acum pentru ce? 
Andrea Mantea: Pentru că așa vreau, pentru că mă deranjezi, pentru că nu ai bun-simț, n-ai bună 
creștere, nu știi să asculți și n-ai respect față de mine! Și vei face asta de fiecare dată când vin 
eu, până o să-ți zic: Mariana, poți rămâne! 
Mariana: Îmi cerc scuze! 
Andreea Mantea: Îh! S-a ajuns prea departe. Roxana, vreau să-mi explici exact cum s-a 
întâmplat, pentru că s-a întâmplat… 
 

 15- Reper 46.33, sel. 24-18- Titluri: Ciocnirile dintre Roxana și Manuela au cutremurat din 
temelii competiția!; Tensiunile dintre Roxana și Manuela au degenerat în bruscări 
explozive!; 

Andreea Mantea: Turcu, tu când te-ai dus să le desparți, tu ai dat în Manuela? 
Turcu: Am tras-o direct de gât, nu știu, am luat-o de gât. 
Concurentă: A prins-o așa, Andreea și a împins-o în canapea. 
Andreea Mantea: Asta vă întreb: Voi de ce nu v-ați băgat? 
Concurentă: (…) Am zis: Manuela, dă-i drumul la coadă! 
Andreea Pirui: Nu voia s-o lase. (…) M-am băgat și am împins-o. (…) Dacă o trăgeam îi făceam mai 
mult rău la Roxana. Deci, cum o dădeam mai în spate, o trăgea mai tare pe Roxana și atunci n-am 
putut. 
Andreea Mantea: De la o simplă jignire? 
Roxana: Poftim? 
Andreea Mantea: De la o simplă jignire? 
Roxana: E uitați, da. Dar eu aștept să vină frumos, că suntem toți aici, nu sunt doar eu cu ea, să 
vorbim… 
Andreea Mantea: Situația este mult prea tensionată… 
Jador: Ce jignire a fost? N-a fost jignire. O discuție în contradictoriu. 
Andreea Mantea: Da, mă rog, s-au numit cum s-au numit și-au apreciat deșteptăciunea, 
inteligența… 
Roxana: (bip!) 
Jador: Nu, nu, ele n-au vorbit. Ele n-au vorbit. 
Andreea Pirui: Ba da, i-a zis: nu înțelegi, Roxana și atunci a dat cu perna și s-a ridicat Manuela la 
ea. 
Roxana: Dar nu e doar asta, fată, Să sară la mine, sunt multe dăți în care ea așteaptă 
Concurent: Aveau conflictul lor, ele două. 
Roxana: Ea nu mă suportă, fată, direct, nu mă suportă. Ești (bip!) nu văd? Că nu mai am 15 ani 
să nu-mi dau seama. Ea de-abia așteaptă să mă ia puțin, ca să sară la mine (bip!) 
Andreea Mantea: (…) I-ai aruncat poza. Nu trebuie să ne rupi nouă rama! Rama aia o putem 
folosi pentru altă fată sau pentru un alt băiat. E ok i-ai aruncat poza, am înțeles, dar rama e a 
noastră. Turcu, tu ești conștient că nu poți să bați o fată, că    n-ai voie… 
Roxana: N-are nicio treabă el… 
Andreea Mantea: Ai dreptate, ai apărat-o pe iubita ta, ca între fete… 
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Roxana: N-are ce să spună, că nu e prima oară când face asta. Ce să poate să spună ea mie? Ce 
poate să-mi spună ea mie? 
Andreea Mantea: (…) Eu cred că din greșeală. 
Turcu: Din greșeală îi fac și eu. 
Roxana: Din greșeală a sărit la mine. N-ai să vezi niciodată. 
Andreea Mantea: Cu intenție a sărit la tine, a sărit să vă certați (…)... 
 
 
 

Ediția din 25.01.2020  
Sinteza constatărilor ediția din 25.01.2020 - ora 11 

Se vor da câteva exemple, din ediția respectivă. A fost surprinsă și reacția moderatoarei. 
 Reper 01.23, sel. 25-16- urmează 
Andreea Pirui: A fost la mine acasă și a întrebat-o soră-mea: păi, cum nu ai zis nimic la…, ce 

ceartă a fost între tine și Bianca? O zis: N-am vrut să-i spun nimic, pentru că știe foarte multe de mine 
și mi-e frică să nu mă spună. 

Livian: Cine și-o căutat-o, cine o instigat? 
Andreea Oprică: Cine și-o căutat-o? Manu o provocat-o pe Roxana. 
Andreea Pirui: Manu mai tare. 
Roxana: A fost pe canapea și am vorbit cu ea, știi? Și am spus așa: există două 

posibilități: una: ori te (bip!) de te rup, ori facem certificat medico-legal. Fata n-are nici măcar o 
urmă pe ea. Ce vrei să-i fac, frate? Să stau eu așa? Trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut, 
nu? 

Jador: Mai bine să ierți. Iart-o! Și tot ea se simte prost. 
Roxana: Să iert? Da, da, da, da, ai dreptate în totalitate, să iert, dar să și plătească pentru ceea 

ce mi-a făcut. 
Andreea Oprică: Stai cuminte, măi, băiatule! 

Denisa: Băi, Iancu, băi! 
Iancu: Da, iubire! 
Denisa: Da`, ai uitat de bunul-simț? 
Iancu: Dragoste! 
Denisa: Tu trebuia să te ridici în momentul acela, să pleci de-acolo, dacă voiai să mă faci fericită! 
Andreea Mantea: Roxana, ești mai bine? Te-ai mai liniștit? 
Roxana: Da. 
Andreea Mantea: Ce-aveți de gând să faceți? 
Turcu: Nu știu, vedem. 
Andreea Mantea: Eu nu vreau să o aduc pe Manuela în platou, până când tu nu te vei 

calma. 
Roxana: Sunt calmă, cea mai calmă sunt. În gală voi fi, pardon! 
Livian: Adică o dat cu perna, Manu s-o ridicat (…), o luat perna și când o venit Roxana a vrut să 

dea cu… 
Turcu (urlând): Bă, tu n-ai văzut că a băgat mâna de 3 ori în gât (bip!) față. Bă, frate, da` nu 

vezi? 
Andreea Mantea: Un om când se controlează demonstrează că are înțelepciune. 
Andreea Pirui: Dacă mai face cu mine așa, o termin! 
Andreea Mantea: Roxana! 
Roxana: Da. 
Andreea Mantea: Vreau să te rog foarte serios, să încerci să ai o discuție cu Manuela. 
Roxana: Da`, n-am ce să mai vorbesc, fată, cu ea, nu mai vreau, am vorbit pe canapea, stai 

puțin, am vorbit pe canapea cu ea, gata, a fost discuția, da` nu mai vreau… 
Andreea Pirui: Pe cine așteaptă ea? Pe cine? 
Andreea Mantea: Ea? Pe Andrei Poptelecan. 
Andreea Pirui: N-o să vină Poptelecan, să plece acasă. Să se controleze, că data viitoare, cine 

știe, poate n-o să fiu eu, o să fie alta și o să primească și ea. 
 - Reper 59.36, sel. 25-15 
Andreea Mantea: Unde să plecați? 
Roxana: Să-mi fac certificat medico-legal, unde să mă duc? 
Andreea Mantea: Ia să te văd! 
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Roxana: Am tot dreptul să-mi fac. 
Andrea Mantea: Da`, ia, uite-te la mine! 
Roxana: Ah și e deja și buza spartă. Și să facă și ea, chiar o rog să te duci și tu, Manuela, 

să-ți faci, dacă ești lovită, sau zgâriată, sau ce ai pățit tu de la domnul, sau de la mine, nu? 
Chiar o rog. Mergem și împreună dacă vrea. Eu merg pentru că…. 

 6- Reper 00.00, sel. 25-16  
Roxana: O invit și pe ea să facă același lucru. 
Andreea Mantea: Tu la mână ești bine? 
Turcu: Da, n-am nimic. Sunt ok. 
Roxana: N-are nimic. L-a curățat, i-a pus dezinfectant și l-a bandajat și cam atât. 
Andreea Mantea: Și de ce nu intrați în emisiune? 
Turcu: Păi, vrem să mergem, la poliție și la spital. 
Roxana: De ce? Păi eu trebuie să merg să-mi fac, da? Merg la spital și apoi la poliție. 

Rezolv și mă întorc înapoi. N-am de ce să intri în emisiune acum. 
Andreea Mantea: Și ce rezolvi? 
Roxana: Merg să scot certificatul, cum adică ce rezolv? Păi eu nu stau așa! Cum adică? 

Stai, că eu nu înțeleg. 
Andreea Mantea: Dacă face și ea lui? 
Roxana: Să facă! Păi, are tot dreptul! Dacă ea are urme pe ea, cum specifică ea, să facă și 

ea. 
Andreea Mantea: Și ce rezolvați? 
Roxana: Eu rezolv multe. E normal să-mi cer tot dreptul meu. Ăsta-i dreptul meu. Eu nu am 

cum să stau niciodată așa! A făcut ce a făcut, să plătească pentru ceea ce a făcut! 
Turcu: E jale! 
Andreea Mantea: Fii atentă! Eu vreau să vorbiți voi două, nu în emisiune, separat, dar fără 

Turcu. 
Roxana: Da, să vorbească doar cu mine. 
Andreea Mantea: Că se enervează și mi-e teamă că nu te poți controla și n-ar fi corect, 

pentru că este normal ca tu să îți dorești să-i iei apărarea iubitei tale, ba mai mult, să te răzbuni, 
adică să i-o întorci și mi-e teamă să nu faci un gest necugetat. 

Roxana: Nu o să fie el implicat, o să fiu doar eu. Doar eu și cu ea și… 
Andreea Mantea: Pentru că ea vrea să-și ceară scuze. 
Roxana: Bine, ok, dar până atunci scoatem certificatul și după își cere scuze. 
 10 - Reper 04.25, sel. 25-17- Titluri: Roxana și Turcu s-au întors în casă: care vor fi 

consecințele ciocnirilor cu Manuela?; Roxana, mai pornită ca niciodată împotriva Manuelei: până unde 
se va ajunge?; Bruscările explozive dintre Roxana, Turcu și Manuela au divizat competiția! 

Jador: Roxano! 
Roxana: Ce vrei? 
Jador: Cum te simți? 
Roxana: Bine, tu cum te simți? 
Jador: Ești bine? 
Roxana: Da, i-am spus, am vorbit cu ea, a fost pe canapea și am vorbit cu ea, știi și i-am 

spus așa: există două posibilități: una, ori te (bip!), ori facem certificat medico-legal. Am pus-o 
să se dezbrace, pentru că voi ați spus, că am fost de vină amândouă și că ce i-am făcut eu. Am 
dezbrăcat-o frumos, fata n-are nimic pe ea, cum facem? Fata n-are nici măcar o urmă pe ea. Hai 
să vin mai aproape să vezi ce am eu. Dacă tot spuneți că (bip!) pe mine și că vai (…), am aici, 
aici, nici nu se vede, n-am cum, nu cred că vedeți, am și buza spartă, înțelegi? 

Mariana: Aici la lumină se vede, Roxana! 
Roxana: Așa. Și am spus: sunt două variante: ori te (bip!), ori așa, ce alegi din două 

variante? 
Jador: Păi și ea pe unde-i? 
Roxana: Poftim? 
Jador: Ea acuma unde-i? 
Roxana: Nu știu, frate, pe aici prin emisiune s-o (bip!). Ce vrei să-i fac? Ce vrei să-i fac, 

frate, să stau așa, trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut, nu? Dacă eu am făcut ceva rău și 
eu plătesc la rândul meu, la fel ca ea. 

Andreea Pirui: Da`, n-avea urme pe gât? 
Roxana: Da` și eu plătesc. N-avea, fata, nimic. Te dezbraci tu, sau te dezbrac eu? 
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Jador: Băi, Roxano! 
Roxana: Am tras de bluză n-are nimic, frate, am desfăcut-o, n-are nimic pe ea. 
Jador: Da`, ție nu ți-au trecut nervii încă? 
Roxana: Poftim? 
Jador: Nu ți-au trecut nervii? 
Roxana: Da, frate, eu vreau ca omul să plătească pentru ceea ce mi-a făcut. Nu mai am nervi. 

Să plătească. 
Jador: Da, dar mai bine să ierți. 
Roxana: Poftim? 
Jador: Mai bine să ierți, iart-o! Și tot ea se simte prost. 
Roxana: Să iert? Da, da, da, ai dreptate în totalitate, să iert, dar să și plătească pentru ceea 

ce mi-a făcut. Nu lăsăm omul așa, n-avem cum, îmi pare rău! Și eu plătesc dacă i-am făcut ceva, 
dar nu i-am făcut nimic. M-am uitat pe ea și n-are nimic. Îmi cer scuze, eu vin la tine, îți dau un 
(bip!), îmi pare rău, îmi așteptam și eu iubitu` și sunt cam nervoasă! Nu merge așa (…).” 
 

 Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de 
programe. 

Astfel, în emisiunile monitorizate, a fost folosit, în mod repetat, un limbaj cu accente 
violente, comportamentul protagoniștilor acestor emisiuni fiind de natură a afecta publicul 
minor care a avut acces neîngrădit la vizionarea emisiunilor, acestea fiind difuzate într-un 
interval orar accesibil tuturor categoriilor de public. O astfel de atitudine a fost de natură să 
contravină prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului cu raportare la art. 19  
alin. (2) lit. a) din Codul audiovizualului. 

Potrivit art 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de 
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală 
sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de 
difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul 
că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile 
respective. 

Membrii Consiliului au constatat că, în privinţa conţinutului, în cadrul acestora au fost 
utilizate în mod repetat expresii licenţioase, folosindu-se violenţa de limbaj (atât prin formă, 
dar mai ales prin modalitatea de exprimare și prin atitudine, aşa cum a reieşit din 
materialul audiovizual vizionat în şedinţă). 

Or, art. 19 din Codul audiovizualului statuează o serie de criterii pe care radiodifuzorii 
au obligația de a le avea în vedere la difuzarea programelor audiovizuale, unul dintre 
acestea fiind cel de la lit a) a alin. (2), anume numărul și natura scenelor violente, precum 
și caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul și subiectul 
programului; or, emisiunile au abundat într-un comportament reprobabil, dominanta 
dialogurilor purtate între protagoniști fiind violența de limbaj. 

De asemenea, la lit. f) a aceluiași articol se prevede că un alt criteriu de care trebuie 
să țină cont radiodifuzorii la difuzarea programelor audiovizuale este cel cu privire la 
psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau 
adolescenţilor. 

Astfel, membrii Consiliului consideră că, în ceea ce priveşte aspectele de moralitate, 
astfel de emisiuni prezintă o variantă de comportament faţă de care copiii, care nu au 
experienţa persoanelor mature şi al căror discernământ este redus, îl pot asimila cu 
uşurinţă unui model, respectiv că rezolvarea problemelor s-ar putea face și prin folosirea 
unui limbaj injurios/violent şi/sau a unei atitudini violente.  
 Membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o 
protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut 
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trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice 
şi/sau morale.  

  În raport de conţinutul programului audiovizual pe care îl transmit,  radiodifuzorii 
trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel 
încât programele vizionate în familie, sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea 
fizică, mentală sau morală a acestora.  

Sub acest aspect, art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului prevede că nu pot 
fi difuzate în intervalul orar 06,00 - 23,00 producţii care prezintă  violenţă fizică, psihică sau 
de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate. 

Având în vedere conţinutul acestor emisiuni, membrii Consiliului consideră că 
radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine seama atât de intervalul orar de difuzare, cât şi de 
criteriile generale prevăzute de legislaţia din domeniu. 

Respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală 
trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are 
în vedere, în egală măsură, şi educarea acestora. 
         Faţă de  toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 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 
cu amendă de 50.000 de lei. Anterior, radiodifuzorul a mai fost sancționat pentru 
încălcarea prevederilor referitoare la protecția copiilor în cadrul serviciilor de programe. 

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

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (2) și a art. 91 alin. (1) şi (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 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.1-
8/18.08.2009) se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 39     alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportate la art. 19 alin. (2) lit. a) şi f) și 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 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 amendă de 50.000 de lei postul 
KANAL D, deoarece în perioada 09 ianuarie-24 februarie 2020 a difuzat mai multe ediții 
ale emisiunii “Puterea dragostei” într-un interval accesibil vizionării de către minori, 
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încadrate cu marcajul AP, deși acestea au conţinut în mod repetat scene de violenţă de 
limbaj și comportament reprobabil, de natură a prejudicia această categorie de public, fapt 
ce contravine art. 39 din Legea audiovizualului. 

Având în vedere conținutul acestor emisiuni, radiodifuzorul avea obligația de a 
respecta dispozițiile art. 18 din Codul audiovizualului, potrivit cărora în intervalul orar 
06.00-23.00 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. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

 

MARIA  MONICA GUBERNAT 

 

 

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări  
şi relaţii europene, 
 

  Şef serviciu, Dumitru Ciobanu  
    
 

 


