
Decizia nr. 1054 din 19.11.2019
privind somarea S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.

Bucureşti, Bd. Mărășești nr. 65-67, pavilion T, sector 1
CUI 18684823; Fax: 0318 055 941

- pentru postul de radio IMPULS

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  19  noiembrie  2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului  a  analizat  raportul  întocmit  de  Serviciul  Inspecție  în  baza  sesizărilor
înregistrate la CNA cu nr. 11607/04.11.2019 și 11608/04.11.2019 referitoare la emisiunea
matinală “Scularea”, difuzată de postul de radio Impuls în data de 4 noiembrie 2019. 

Postul de radio Impuls aparţine S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa
audiovizuală nr. R425.7/26.04.2004 şi decizia de autorizare nr. 804.4/17.10.2019).

În  urma  analizării  raportului de  monitorizare  şi  audierii  înregistrărilor,  membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.  DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.  a
încălcat prevederile art. 47 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor art.  47  (3), sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii
defăimătoare  generalizatoare  la  adresa  unui  grup/comunităţi  definit(e)  de gen,  vârstă,
rasă,  etnie,  naţionalitate,  cetăţenie,  credinţe  religioase,  orientare  sexuală,  nivel  de
educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

  În fapt, postul  de radio  IMPULS  difuzează de luni până vineri, în intervalul orar
07:00-10:00,  emisunea matinală “Scularea”, prezentatori Orlando Ivan și Radu Țibulcă.
Emisiunea  cuprinde  știri,  informații  meteo,  publicitate,  autopromovare,  muzică  și
intervenții ale celor doi realizatori pe teme diverse.

Redăm,  în  extras,  din  raportul  de  monitorizare referitor  la  emisiunea matinală
difuzată în  data  de  4  noiembrie 2019,  analizat  de  membrii  Consiliului,  în  ce  privește
încălcarea prevederilor art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului :

“(...)
Reper selecție 9.0  (11.59)

Orlando:Maaa!  Apropo de conceput,  uite,  știi  că Meghan Markle  însărcinată  din
nou, se întreabă presa britanică? Motivul pentru care ducii de Sussex se grăbesc
să devină iar părinți?E pe concepere, între ghilimele...
Țibulcă:Tot la Felix?(râsete)
Orlando:La Felix Motanul probabil! Meghan se grăbește pentru că are deja 38 de
ani, cum ai spune tu, e “bunică”, că tu așa zici!



Țibulcă:Nu că e “bunică”,băi, e “defunctă” la 38 de ani!
Orlando:Îți mulțumesc frumos, Țibulcă!
Țibulcă:Glumesc!
Orlando:Și cu mine glumești la fel!
Țibulcă:Da’ e târziu, într-adevăr, să faci un copil la 38 de ani,ca femeie! Ca bărbat e
OK, nu?
Orlando:Zic că da!(râsete)
Țibulcă:Ca femeie, cam sună ceasul, e cam cronometrul așa, pe final!
Orlando:Ducii de Sussex, dacă nu știai,  au schimbat deja trei bone pentru Archie, pentru
ăla  mic,  primu’,  înseamnă  că  e  un  fel  de  Denis,  copilul  problemă,  nu  știu,  dacă  au
schimbat deja trei...
Țibulcă:Denis, pericol public!
(.…)”

Astfel, membrii Consiliului au constatat că afirmațiile făcute de unul dintre prezentatori
în cadrul comentariului referitor la știrea conform căreia Meghan Markle, ducesă de Sussex,
ar putea fi  fi  însărcinată din nou, la vârsta de 38 de ani, au avut un caracter jignitor,
defăimător la adresa femeilor, care, potrivit autorului acestor afirmații, la această vârstă -
“Nu că e “bunică”, băi, e “defunctă” la 38 de ani!;  Ca femeie, cam sună ceasul, e
cam cronometrul așa, pe final!”

În  raport  de  conţinutul  exemplificat  anterior, membrii  Consiliului  au  constatat  că
radiodifuzorul  nu a respectat  interdicția  legală și a  permis  în cadrul  programului  difuzat
afirmații de natură defăimătoare generalizatoare la adresa persoanelor de gen feminin care
au depășit vârsta de 38 de ani și nu au conceput încă un copil, sau care concep copii după
această vârstă.  

Faţă  de  aceste  aspecte,  ţinând  cont  de  criteriile  de  individualizare  a  sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.  504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.

În  temeiul  prevederilor  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.  R425.7/26.04.2004  şi  decizia  de  autorizare  nr.  804.4/17.10.2019)  se
sancţionează cu  somaţie publică pentru intrare  în legalitate de îndată  pentru încălcarea
prevederilor art. 47 alin. (3) 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  (3)  din  Legea  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar
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06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul IMPULS, următorul
text:

„Consiliul  Naţional  al  Audiovizualului  a  sancţionat  postul  de  radio  IMPULS  cu
somaţie publică întrucât, în ediţia emisiunii „Scularea” din 4 noiembrie 2019 a prezentat, în
cadrul comentariilor celor doi realizatori, afirmații cu caracter defăimător, discriminatoriu la
adresa femeilor care au depășit vârsta de 38 de ani.

Potrivit dispozițiilor art. 47 din Codul audiovizualului,  sunt interzise în programele
audiovizuale  afirmaţii  defăimătoare  generalizatoare  la  adresa  unui  grup/comunităţi
definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare
sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.”

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
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