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Decizia nr. 65/15.02.2018
privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. DOGANMEDIA INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI,

B-dul Mărăşti nr. 65-67, Pavilion T, sector 1
C.U.I. 18684823

Tel: 031/407.55.37 Fax: 031/805.59.41

- pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 februarie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei înregistrate
sub nr. 6985/17.08.2017, referitoare la emisiunea „Ştirile Kanal D” de la ora 19.00, din
data de 16 august 2017.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.6/30.05.2006 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 1239.1-6/18.08.2009).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după vizionarea înregistrării şi analizarea
raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. a)
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 18 alin. (1) lit. a): 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;

În fapt, postul de televiziune Kanal D a difuzat, în cadrul ediţiei din data de 16
august 2017 a principalei emisiuni informative a zilei, la ora 19.10, o ştire, cu o durată de
2 minute şi 30 de secunde, ilustrată cu imagini în care un bărbat loveşte, în mod repetat,
cu palmele şi pumnii, un alt bărbat.

Conform raportului de monitorizare, ştirea a avut următorul conţinut:
„Christian Sabbagh: Scene sălbatice au fost filmate, în sfântă zi de sărbătoare, la o

petrecere din Jimbolia. Un bărbat este rupt în bătaie de un individ băut şi orbit de furie.
Uluitor e că nimeni nu intervine. Ba mai mult, violenţele sunt transmise live, pe reţelele de
socializare. Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoţional!

În partea de sus a ecranului, cu caractere galbene, pe fond negru, s-a titrat: Atenţie!
Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii!

În partea de jos a ecranului, s-a titrat: Omorât în bătaie la bâlci, nimeni nu intervine
Voce din off: Scenele de o violenţă extremă au fost filmate la un bâlci, de Sfânta

Marie în Jimbolia, judeţul Timiş. Pe imagini, se observă cum agresorul turmentat şi
înnebunit de furie, se apropie de un bărbat şi se năpusteşte fulgerător asupra lui, cu o
vijelie de pumni. Bietul om nici n-are putere şi nici răgaz să protesteze. Individul loveşte cu
o sete incredibilă, până-l năuceşte. Se opreşte abia când victima se prăbuşeşte
inconştientă la pământ şi pare că şi-a pierdut suflarea. Revoltător e că niciun martor la
agresiune nu are curajul să intervină. Stau toţi cu mâinile în sân şi privesc. Abia după ce îl
văd pe bărbat agonizând cu capul în pământ, se duc timid spre el şi încearcă să-l ridice.
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Victorios, bătăuşul se apucă să joace pe muzica populară care răsună în boxe şi continuă
să ameninţe.

Bărbat: Uite-l! Uite-l! Uite-l, băi! Uite la ăla pe jos! Cum se ridică cum îl dau iar!
În centrul ecranului, s-a afişat: Halucinant
În partea de jos a ecranului, s-a titrat: Stau să filmeze, în loc să îl salveze
Bărbat: Domnii jandarmi! Să vină aici! Veniţi aici că s-a întâmplat un incident!
Voce din off: Artistul continuă horele, în timp ce jandarmii descind printre petrecăreţi

şi pun mâna pe agresor, care ajunsese în faţa scenei cu dansul. Nu le-a fost uşor să-l
încătuşeze, dar au răzbit până la urmă şi l-au dus la secţie. Grozăvia a fost transmisă, live,
pe reţelele de socializare. Uluitoare e şi reacţia celui care filmează.

Bărbat: Nu bateţi omul, e public, luaţi mâna! E public. Nu are voie să-l bată!
Voce din off: De altfel, mulţi care au văzut imaginile susţin că autorul filmării ar fi

capul răutăţilor, el l-ar fi instigat pe agresor, iar acesta din urmă, băut fiind, s-a dezlănţuit.
Poliţia cercetează tot scandalul.

Descriere imagini: S-au difuzat imagini, (având sursa Facebook) cu un bărbat care
loveşte, în mod repetat, cu palmele şi pumnii, un alt bărbat, aflat pe o bancă (imaginile au
fost uşor blurate). Acesta din urmă, în urma loviturilor primite, s-a prăbuşit la pământ.
Ulterior, agresorul, a început să danseze, pe muzica de la bâlciul respectiv. În final,
agresorul a fost imobilizat de doi jandarmi.”

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea înregistrării ştirii difuzate de
postul de televiziune Kanal D, membrii Consiliului au constatat că imaginile care au ilustrat
ştirea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale care interzic prezentarea în
intervalul orar 06,00 - 23,00 a unor producţii care prezintă violenţă fizică în mod repetat
sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că blurarea la care a procedat radiodifuzorul
nu a fost una eficientă, de natură să asigure respectarea interdicţiei legale, mai ales în
condiţiile în care imaginile difuzate repetat au fost suficient de clare pentru redarea actului
de violenţă şi au fost însoţite de comentarii sau titluri care să descrie intensitatea şi
gravitatea violenţei cu grad mare prezentată în imagini.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea imaginilor prezentând o
deosebită violenţă fizică, ce au ilustrat ştirea şi au constituit subiectul acesteia, nu poate fi
justificată de vreun interes public, fiind de natură să contravină dispoziţiilor legale privind
protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe audiovizuale.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum şi criteriul prevăzut la
art. 144 alin. (3) lit. e) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat,
cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu
amendă de 15.000 de lei.

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. 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 150.6/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală
nr. 1239.1-6/18.08.2009) se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru
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încălcarea prevederilor 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 15.000 de lei postul
KANAL D, întrucât, în cadrul emisiunii informative din 16 august 2017, de la ora 19.00, a
difuzat o ştire însoţită de imagini prezentând scene de violenţă fizică extremă, faptă de
natură să contravină reglementărilor legale.

Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul audiovizualului, 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.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


