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Decizia nr. 446 din 14.07.2020 

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: 031/805.59.41   

 
- pentru postul de televiziune KANAL D 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 iulie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția de Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 
5461/08.06.2020; 5464/ 08.06.2020; 5467/ 08.06.2020; 5469/ 08.06.2020; 5471/ 08.06.2020 cu 
privire la emisiunea  “Puterea dragostei” din 08.06.2020, difuzată de 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 
raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 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 cărora 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. 

În fapt, potrivit raportului, au fost monitorizate două ediții ale emisiunii “Puterea 
dragostei” difuzate în data de 08.06.2020, de la orele 11:00 și 17:00. Andreea Mantea a 
intrat în casa Puterea dragostei la ora 17:56.  

În data de 08.06.2020, s-a petrecut un incident violent, care le-a implicat pe Daiana și 
Ella. Daiana a lipsit în câteva ediții ale emisiunii și ar fi văzut pe Internet episoade în care 
Bernadett și Ella au râs de ea. Cele 3 concurente s-au certat în ediția din 08.06.2020, iar 
certurile au degenerat în bătaie (deși episodul violent nu a fost difuzat în totalitate, s-a 
înțeles din discuții ce s-a petrecut, de fapt). Daiana a luat o vază/ frapieră de pe masă 
aruncând spre Ella, pe care nu a nimerit-o. Ulterior, a lovit-o cu piciorul, a scuipat-o și a 
tras-o de păr (Bernadett a găsit pe jos un smoc de păr de-al Ellei). Ramona și Andreea Pirui 
au intervenit să le despartă. Ella a aruncat și ea cu un microfon spre Daiana, dar nu a 
nimerit-o. După incident, Daiana a continuat să amenințe, în culise, afară și chiar și în 
platoul emisiunii (chiar și în prezența Andreei Mantea). 

S-au urmărit, apoi, de la intrarea Andreei Mantea în casa Puterea dragostei, reacțiile 
moderatoarei cu privire la acest incident. 

Redăm, parțial, din sinteza constatărilor: 
 

08.06.2020, ora 11:00 
La începutul emisiunii de dimineață, de la ora 11:00, concurenții au fost prezentați în următoarea ordine: 
Andreea, Marius, Daiana, Renat, Bernadett, Philip, Ella, Gabriel, Ramona, Mr. Livian, Bianca, Ligi. 
Exemple din ediția de dimineață: 
Rezumat din emisiune. 
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 1- Reper 03.29, sel. 8-11 
(...) 
Daiana: Da, este părerea ta, părerea ta e foarte proastă și tu ești (bip!) la cap! 
(...). 
Daiana: Nu mă interesează, nici de lume, nici de susținători, nu mă interesează. (...) Lasă că tu ești sfânta 
care roade microfonul și ea e aia cu mintea aia de (bip!)... (...) Este părerea mea despre tine și despre ea.  
Ella: N-o să-ți dau cu aceeași monedă. 
(...) 
Daiana: Stai liniștită vorbește de la coada vacii, de-acolo cu mă, fată, vorbește cu cine vrei tu, eu îți spun... 
Bernadett: Înțelegi? E o părere de-a mea. 
Daiana: Nu trebuie să-ți dai tu cu părerea despre fosta mea relație... 
Bernadett: Și tu-ți dai cu părerea și eu îmi dau cu părerea. 
Daiana: în primul rând. Stai că nu mai e Daiana aia (bip!) care venea pe-aicea și plângea, a că era nu știu 
cum, îndrăgostită, a, că nu știu, dacă-i zicea Gabriel ceva ieșea afară, nu, de-acum înainte, o să vă arăt eu 
adevărata față a mea și ție la fel domnișoara sfântă. Ai venit aicea și... când eu eram acolo, (...) eu nu 
realizam în ce eram, eu eram pe altă planetă, păi tu ești (bip!), păi tu vii să râzi de suferința mea ești (bip!) 
la cap? Cum n-ai râs, fată, că ai venit aici... 
(...) 
Daiana: Râd de tine că tu ești (bip!), păi tu ești (bip!) la cap, ai luat-o razna? 
Ella: (...) Mumie, în toate felurile. 
Daiana: Și tu cum m-ai făcut pe mine? Cum m-ai făcut pe mine, ia zi! 
Ella: Cum te-am făcut? 
Ramona: Stai cuminte! 
Daiana a aruncat cu un obiect de pe masă (frapieră/ vază) în Ella. 
Concurentă: Băi, Daiana! 
Daiana: Ieși afară de-aici! 
Ella: Nu ies! 
Concurentă: Daiana! Daiana! 
Ella a aruncat ulterior cu un microfon spre Daiana, pe care nu a nimerit-o. 
Ella: Nu dai în mine niciodată! În mine nu dai niciodată! 
Concurente: Daiana! Daiana! 
Andreea Pirui, Ramona și un membru al staff- ului au ținut-o pe Daiana, care continua să țipe. Și băieții au 
alergat spre casa fetelor. Daiana a fost scoasă afară de un membru al staff- ului, în timp ce continua să 
amenințe. 
Daiana: (...) Lasă-mă Gabi, lasă-mă-n pace! (...) Acasă, mă (bip!) pe voi toate, nu mai vreau! V-arăt eu de-
acum încolo! 
Bernadett: (...) Animale, păi, ce-i aicea? Animale țineți, fraților? Păi, acasă cu ea, da` ce-i aici? (...) Nu mai 
intru în această emisiune, frate! Nu mai intru! 
Ramona: Doamne!  
Bernadett: Ce-i aicea (...)? 
Philip: Și tu liniștește-te! Ho, ho, nu dați curs la chestii de-astea! Și tu, ho, liniștește-te! Acum tu de ce plângi? 
Livian: O lovit-o tare? 
Ramona: N-a prins, că m-am băgat eu, n-a lovit-o. 
Ella a început să plângă. 
Bernadett: Da` ce-i aicea, fraților?  
Ella: M-a tras de păr, nu contează, să nu mă.... 
sau ce îi intră aicea, în această emisiune și mă jur pe (bip!) 
 5- Reper 16.48, sel. 8-11- Titlul: Confruntarea dintre Daiana și Ella a degenerat după un schimb dur 
de replici! Care vor fi consecințele? 
        Daiana, aflată în culise, continuă să amenințe concurentele din casă. Concurenta fumează (țigara este 
blurată). Alături de ea se află Gabriel și Andreea Pirui. Ulterior, ceilalți concurenți aflați în casă comentează 
incidentul. 
Daiana: V-arăt eu de-acum încolo adevărata față a lu` Daiana, dacă nu vă iau pe toate, le dau numai cu 
(bip!), nu mai mă interesează de nimeni. E Daiana îndrăgostită, nu știu ce, stai că vă arăt eu, fața mea, 
lasă, lasă! 
Gabriel: (...) Ce la violență, mă, să dai în ele, ce-ai? 
Andreea Pirui: Lasă să se calmeze! 
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Gabriel: O las, da` cum să facă așa ceva? 
Daiana (chiar dacă cuvintele sunt cenzurate, se înțelege că Daiana vrea să bată concurente în continuare): Stai 
că (bip!) și acum și la hotel le (bip!) până nu mai pot, nu mai vreau eu, nu mai sunt eu, le (bip!) până plec 
de-aici. N-are nimeni ce să-mi facă (...). 
 
 6- Reper 23.44, sel. 8-11- Titlul: Confruntarea dintre Daiana și Ella a degenerat după un schimb dur de 
replici! Care vor fi consecințele? 
        Daiana continuă să amenințe în culise, iar ceilalți concurenți comentează incidentul. 
Daiana: (...) Care comentează despre mine de-acum încolo... Asta merită aici, în emisiunea asta. În rest, nu 
se merită nimic. Decât să-i ... la fiecare în parte, că așa vreau și eu și nu.... Nu mă interesează de 
susținători, nu mă interesează de lume că oricum sunt făcută praf. Nu are nicio treabă cu nimeni. Vă dau 
eu vouă, vă arăt eu vouă de astăzi încolo (...)! 
 
 7- Reper 25.09, sel. 08-11- Titlul: ; Confruntarea dintre Daiana și Ella a degenerat după un schimb dur 
de replici! Care vor fi consecințele? 
       Daiana este în continuare nervoasă și continuă să amenințe în prezența lui Gabriel. Și concurenții din casă 
comentează incidentul. 
Daiana: Nu mai mă interesează nici ceea ce zice lumea despre mine, asta sunt eu. Nu au înțeles, le-am 
rugat de 1000 de ori, nu vă mai luați de mine, nu mai râdeți de suferința mea, ok, am fost la suferință, 
toată lumea râdea, toată lumea, a, că nu l-ai iubit, a că nu știu ce, ok, nu e nicio problemă, dacă nu s-a 
înțeles din vorbă apelăm la că trebuie să le dau (bip!) în gură, că altfel nu... O bagă pe aia în direct, mă 
jignește, nu știu ce, ok, păi faptele tale, de ce bagi altă lume să vorbească pentru tine, că nu ești capabilă, 
nu, lasă că te fac eu să fii capabilă, o fată să fie capabilă, n-a ajuns să mă sune pe mine familia să spună, 
păi, ce, tu vii, eu îți plătesc avionul, acum, ce tu ești luată de râs, ce au făcut ăia acolo cu tine, adică tu 
dacă suferi nu te crede nimeni, ce sunt eu aici, sunt (bip!) la ăștia din emisiune? Pentru ce, Gabi? 
Doamne, ferească Dumnezeu (...)! 
 
 8- Reper 27.10, sel. 8-11- Titlul: Daiana, în continuare pornită împotriva Ellei și a Bernei! Care va fi 
deznodământul rivalității? 
        Daiana se află în casa băieților și continuă să profereze amenințări la adresa lui Ella și a lui Bernadett. 
Daiana: A ieșit afară să se victimizeze. Stai, că-ți arăt eu victimizare de-acum înainte ție! Ți-arăt eu ție! 
Îhî. Și la toate care ați râs de suferința mea de-aici. Vedeți voi! Și ție la fel, față de cal și la toate. Lasă că 
nu mai e Daiana aia îndrăgostită care plângea din orice pe-aici. Stați că vă arăt eu adevărata mea față! A 
ajuns să mă sune familia de-acasă, să-mi zică: păi ce ai ajuns tu, batjocura la ăia, râd de suferința ta, nu 
știu ce, da` eu eram nebună, eram în mintea mea, eram în suferințele mele. Stați că vă arăt eu de-acum 
încolo suferințe pe voi! Îhî. Ți-arăt eu, Ella, ți-arăt eu victimizare și lu` Berna la fel o să stau de vorbă și 
cu Berna din nou, dacă nu înțelege o să reacționez la fel și cu ea (...). 
 
 9- Reper 46.49, sel. 8-11- Titluri: Daiana, în continuare pornită împotriva Ellei și a Bernei! Care va 
fi deznodământul rivalității?; Confruntarea explozivă dintre Daiana și Ella a cutremurat competiția! Care 
vor fi consecințele?; Daiana-i gata de război! Pe rivalii ei îi așteaptă clipe grele!; Tensiunile dintre Daiana, 
Ella și Berna amenință să explodeze încă o dată!; Daiana, mai pornită ca niciodată împotriva Ellei și a 
Bernei! Până unde se va ajunge? 
Daiana se află în casa băieților și continuă să amenințe cu bătaia concurentele (chiar dacă sunt cenzurate unele 
cuvinte, se înțelege că vrea să le bată). 
Daiana: Stau să mă cert cu femeile de la coada vacii... Dau de televizor și zici că dau de mina de aur, zici că 
și-au luat nu știu ce, Doamne, ferească Dumnezeu! Se cred mari vedete... 
Livian: Cred că se gândește că parul ăla e Ella. 
Ligi: Nu mai pune și tu paie pe foc, Livian! 
Ramona: Ce ai zis, Livian? 
Livian: Am zis că cred că te gândești că parul ăla e Ella. 
Daiana: Nu, nu, nu, că o pot face pe Ella la hotel, când plec de-aici, stai liniștit! 
Livian: Nu-i voie, Daiana! 
Daiana: Nu e voie, o să, la mine totul e posibil, Livian, să știi. De azi încolo, chiar totu` e, asta este 
adevărata față a mea, îmi pare rău, până acuma, până acuma am tăcut din gură, am fost luată la mișto, 
când sufeream toată lumea a râs de mine, ce, că mă vedeau, nu e problemă, lasă că vine și rândul meu să 
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râd, nu e problemă, (bip!) până vă potoliți! V-am rugat de 10 ori, lăsați-mă-n pace, lăsați-mă-n pace, n-
ați vrut să mă lăsați în pace, îmi pare rău, o să vă dau până nu o să mai puteți, că așa meritați! 
Ella: Încetează să mai ameninți! 
Daiana: Nu vreau să încetez și (bip!) de-aici că eu nu vorbesc cu o victimizare ca tine! 
Ella: Tu ești, tu uite-te la fața ta! 
Daiana: Pleacă de-aici, du-te! Vă rog eu să închideți conexiunea cu asta că (bip!). Dacă nu-mi închideți 
conexiunea vin și din ușă (bip!) 
Ella: Numai să te atingi de mine, fătuță! 
Daiana: Vai, dragă, o să mă ating, de câte vreau eu. 
Ella: Numai să te atingi de mine! 
Daiana: Da, da, da. Și aici și-n țară, o să mă ating de câte ori vreau eu, să-ți arăt cine e Daiana cu 
adevărat. Când eu am fost la suferință... 
Ella: Vom vedea noi. Vom vedea noi. 
Daiana: Tu râdeai de mine. 
Ella: (bip!) ai râs de mine, oho! 
Livian: Hai, gata, fetelor! 
Daiana: (bip!) de-aici! 
(...) 
Daiana: Da și după aia și când nu am fost eu. Am văzut toate 3 episoadele sau cum vin 4 episoade. Îhî. Ți-arăt 
și adevărata față, stai că arăt și pozele cu tine, de ce stai tu 2 ore la oglindă nemachiată. Arăt eu fața ta de 
prințesă aicea, prințesa Ella, o să-ți vezi tot azi în emisiune. 
Andreea Pirui: Berna o râs mai mult. 
Daiana: Îî? 
Andreea Pirui: Berna... 
Daiana: Lasă că și cu Berna, las-o că nu e timpul trecut, îi spun eu și lu` Berna din nou. Intră ele în mintea 
mea, sunt mentaliste, fratele meu, ajung de la coada vacii, vin la Puterea dragostei, ajung mentaliste astea, 
intră în mintea omului, știu cât iubești la sută, cât nu iubești la sută, cât suferi la sută, cât nu suferi, 
Doamne, ferească-mă Dumnezeu, de asemenea specimene ce le-am întâlnit aicea... 
 

08.06.2020, ora 17.01 
Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 08.06.2020, în intervalul orar 17:01-18:57, 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 17:56). Emisiunea este o înregistrare. 
Exemple de dialoguri din emisiunea de după-amiază: 
 13- Reper 02.35, sel. 8-17- Titluri: Daiana continuă să fiarbă în urma confruntărilor cu Ella și Berna!; 
Confruntarea dintre Daiana și Ella a cutremurat competiția!; Tensiunile dintre Daiana și Ella au degenerat 
în gesturi reprobabile! Care vor fi consecințele?  
        Daiana îi povestește lui Livian, printre altele: Și aici trebuie să le dai în gură, ca să înțeleagă, că altfel 
n-ai cum (nn concurentelor). 
Livian: Da` de ce, ai vrut să-i dai o lecție, de te-ai luat de ea la televizor, așa-i? N-o s-o mai bați. 
Daiana: Da, da așa-i și o spun în continuare la televizor până își revine. O (bip!), crede-mă. E, bine. 
Marius: N-o să mai ajungi... 
(...) 
Daiana: Lasă vrăjeala! Nu, nu, nu, n-ai cum să-mi spui tu mie, când eu plângeam pe canapea, ea tot râdea și 
ea și tot continua cu intrigile și cu toate chestiile astea și-mi spui mie că ai văzut tu o poză pe net cu mine 
(bip!) și de-aia râzi, păi mă sună familia mea de-acasă, ce sunt eu, sunt târâtura emisiunii, ce sunt eu? 
Târâtura lu` asta de-a venit de la coada vacii, să mă ia pe mine ele la mișto? Când, vreodată Livian, despre 
ce vorbim? Lasă vrăjeala, că nu mai ține! Nu mă interesează nici de emisiunea asta, nu mă interesează de 
nimeni, nici de lume, nu mă interesează de absolut, oricum am destul hate, chiar nu mă interesează. Asta sunt 
eu, din mintea mea asta merita. Am rugat-o de n, mii de ori, lăsați-mă în pace, Ella, lasă-mă în pace, lasă-
mă în pace, n-ai vrut să mă lași, stai că (bip!) în gură ca să mă lași, că până la urmă trebuie să înțelegi. 
Un om trebuie să înțeleagă din vorbă bună nu înțelege, din amenințări nu înțelege, ne-am jignit, n-a 
înțeles, atunci ce trebuia să-i mai fac? S-o bat, nu, ca să înțeleagă? Asta era pe ultimul loc. 
 16- Reper 38.58, sel. 8-17- Titlul: Afirmații făcute de Berna și Ella în trecut au adus-o pe Daiana la 
capătul răbdării!  
        Ella îi spune la telefon unei persoane, despre incidentul violent cu Daiana. 
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Ella: Da` nu suport să dea, cum să se atingă de mine? Sunt sacul lor de box, da` de ce? A început să 
interpreteze nu știu ce, înțelegi? Și a început să, s-a luat de Berna și apoi a început să mă lovească pe mine, 
să sară la bătaie și aveam microfonul ăla în stânga, că nu știam cu ce să, mă așteptam, deci, mă vedeam că 
o să-mi spargă capul cu ceva. O pus mâna pe toate vazele alea să mă lovească, mi-o dat cu piciorul în mine, 
păi Ramona o sărit și m-a apărat. 
Reacțiile moderatoarei: 
 19- Reper 00.00, sel. 8-18- Titluri:  Tensiunile dintre Berna și Daiana continuă să fiarbă! Până unde se 
va ajunge de această dată?; Berna a declarat că Daiana și Gabriel au format un cuplu ”de emisiune”!; 
Daiana susține că Berna și Ella au făcut afirmații deplasate la adresa ei și a lui Gabriel!; Ciocnirile matinale 
dintre Daiana și Ella continuă să facă valuri! Cine pe cine a provocat cu adevărat? 
(...) 
Daiana: Eu înțeleg că aici în casă se dă cu părerea, văd că unele persoane au exagerat pe suferința mea, în 
primul rând. Dacă eu am fost rea și am atacat la rândul meu aici, ok, bun și eu mi-am dat cu părerea și eu am 
fost rea, dar văd că unele persoane chiar ați exagerat pe seama mea, credeți-mă, ați exagerat. 
Andreea Mantea: Da` cine decide această exagerare? 
Daiana: Eu am decis-o și familia mea. 
Andreea Mantea: Adică familia ta te-a pus să te iei de ele? 
Daiana: Nu, nu, nu m-a pus, mi-a zis să nu mai fiu așa, să fiu mai tare, să le dau replică, să nu le mai las, 
pentru că eu n-am văzut... 
Ella: Oricum replică a dat. 
Bernadett: Ea a zis că dacă mă prinde la hotel mă bate pe mine și pe Ella. 
Andreea Pirui: Berna n-a zis nimic, Ella a început să țipe. 
Ella: (...) Dacă țipa în continuu la mine... 
Daiana: Eu aseară aveam nervi pe Berna, pentru că am văzut ceea ce vorbit. 
Ella: Țipe în continuu. 
Andreea Pirui: Am spus că nu e normal. 
Andreea Mantea: Bun și ai încercat să stai de vorbă cu ele sau... 
Daiana: Am încercat, i-am zis Berna, i-am zis Bernei, Berna a început să-mi explice nu știu ce și după, la un 
moment dat a sărit Ella și a ridicat tonul la mine. Eu m-am săturat să se ridice tonul aici la mine, în primul 
rând... 
Bernadett: Nu, nu, nu ai sărit la Ella, tu ai zis, acum încep cu tine. 
(...) 
Ella: N-am, femeie. Am terminat-o. 
Daiana: Și ți-am zis de 20 de ori: lasă-mă-n pace, că o să ajung să te bat. (...) Nu m-ai crezut, nu? Ți-am zis, 
nu? Cum nu m-ai lăsat? 
Ella: Cine nu te-a lăsat în pace, tu? 
Daiana: Păi, stai puțin, eu când am rămas acasă, ok, am rămas acasă că eu sufeream, da, eu chiar nu m-am 
simțit în stare. 
Ella: Ok. De unde să știu? 
Daiana: N-ai de unde să știi că ești prea, ai cip, ești limitată și n-ai de unde. 
(...) 
Daiana: Da` ceea ce a fost aicea a fost, da` sunteți niște (bip!) și n-aveți pic de respect! 
Andreea Mantea: Gata! 
Daiana: Credeți-mă. 
Andreea Mantea: Când Ella suferea la fel și tu râdeai. 
Ella: Da, râdeai. 
Daiana: (...) Nu-l mai iubește... 
Ella: Nu e problema ta. 
Andreea Mantea: De faptele tale. 
Daiana: A, de faptele mele? Ok. 
Andreea Mantea: Și tu te-ai comportat la fel. 
Daiana: Ok, eu sunt de vină, nu e problemă.  
Bernadett: Râdeai. 
Daiana: Da. 
Andreea Mantea: Și tu te-ai comportat la fel. 
Bernadett: De Bianca i-ai spus că în depresie. 
Daiana: Asta este, da, e în depresie, că mi s-a părut, a fost părerea mea, că  fost în depresie. 
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Andreea Mantea: Bun și te-ai gândit că dacă o tragi de păr pe Ella rezolvi... 
Daiana: Da. 
Andreea Mantea: ceva? 
Daiana: Pentru că așa se poate... 
Bernadett: A și scuipat-o. 
Daiana: Așa se poate rezolva cu bătaia aici. Pentru că dacă un om nu înțelege, dacă eu am un copil și eu îi 
spun de 10 ori să nu mai ia acea jucărie, înseamnă că-i dau o palmă la fund, nu? 
Andreea Mantea: Îl bați, nu? 
Daiana: O palmă la... îl ating, nu? 
Andreea Mantea: Da. 
Ella: Nu sunt copilul tău, în primul rând. Și nu trebuie să pui problema așa. 
Daiana: Da` nici nu mi-aș dori. Ferească-mă Dumnezeu să am o fată la fel ca tine! 
Ella: Suntem egale aici. 
Daiana: Nu, nu suntem egale. 
Andreea Mantea: Bun. 
Ella: Ba da. 
Daiana: Nu. Tu te vezi mai sus ca toată lumea. 
Ella: Niciodată. 
Andreea Mantea: Am să vă fac să înțelegeți, dacă vreți, dacă nu, asta este, strângeți cartonașe, pentru că 
eu deja sunt plictisită de acțiunile voastre, nu vă înțeleg, chiar nu vă-nțeleg, adică credeam că n-o să mai 
văd așa ceva, dar văd că se continuă cu treaba asta... 
Daiana: Și eu credeam că s-a înțeles aici și faptul când am venit și am zis: gata, nu mai vreau nimic și 
Andreea și Ligi spunea că mă simt rău, chiar m-am simțit rău și familia mea poate să demonstreze și 
doamnele din staff pot să demonstreze și Alina stătea cu camera pe mine, eu am dormit cu pastile de somn, eu 
nu puteam să mă liniștesc, eu nu mâncam, iar fetele astea făceau mișto pe seama mea. 
Andreea Mantea: Bun. Deci, Ella când plângea și suferea și tu făceai mișto de ea, trebuia să te bată și ea. 
Daiana: Nu știu, eu n-am pus-o pe Ella să se despartă de cineva aici sau s-o lase un băiat aici. 
Ella: N-am despărțit pe nimeni. 
(...) 
 20- Reper 11.22, sel. 8-18- Titluri: Culise ale tensiunilor dintre Berna și Ligi ies la iveală! Până unde s-a 
escaladat rivalitatea?; Dis-de-dimineață, tensiunile dintre Daiana, Berna și Ella au explodat! Care vor fi 
consecințele? 
Andreea Mantea: Ramona, ai intervenit în discuția fetelor, ești zgâriată pe mâini? 
Ramona: Nu, mi-a trecut. 
Andreea Mantea: Ți-a trecut? 
Ramona: Da`, nu puteam să stau... 
Daiana: N-am unghii ca s-o... 
Andreea Mantea: Cine a mai intervenit? 
Ramoma: Eu și Andreea Pirui. 
Andreea Mantea: Atât? 
Ramona: Da. 
Bianca: Păi, noi n-am știut ce se întâmplă, am crezut că e la glumă. 
Bernadett: Mai ales că a sărit și la mine, mi-era și frică, sincer. 
Andreea Mantea: Ți-era frică? 
Bernadett: Da. După cum am văzut-o... 
Daiana: Da` de ce, Berna, că tu ziceai că te bați cu toată casa, la un moment dat, de ce ți-a frică să intervii 
într-o ceartă? 
Bernadett: Bine, Daiana. 
Daiana: Așa spuneai la un moment dat, că ei nu i-e frică de nimeni, chiar se bate cu toată casa. Păi și dacă 
ți-e frică... Tu dacă ai curaj să te bați cu toată casa, ți-e frică să intervii între două fete? Să aplanezi 
situația? 
Bernadett: Cum ai făcut ca o descreierată ferească-mă... 
Daiana: Au... 
Bernadett: Ca o descreierată. 
Daiana: Și tu când te bați, tu te bați calm? 
Bernadett: E nu mă bat. 
Daiana: A, am înțeles. 
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Andreea Mantea: Tu te-ai bătut cu cineva aici în casa asta până acum? 
Ligi: Nu, da` a sărit la mine la bătaie. Și culmea, nimeni... 
Daiana: I-a dat intervalul lu` Ligi, a chemat-o afară. Îi dai interval la o femeie și ți-e frică să aplanezi o 
situație? Cum vine asta? Înseamnă că e doar gura... 
Bernadett: Nu e adevărat, eu am plecat direct spre ușă... 
(...) 
Daiana: Da, da` o chemai afară la bătaie. Ai chemat-o la bătaie, i-ai zis: hai, vino! 
Bernadett: Nu i-am spus. 
Ligi: Ba mi-ai spus, uite-te la emisiune, cum să nu? 
Daiana: I-ai zis. 
Ligi: Poate vin și-ți dau una, exact așa te-ai explicat, îmi zboară tot acidu` din față, cum să nu și culmea și 
nimeni nu i-a spus nimic, foarte interesant. 
Daiana: Ai zis hai afară și Philip în ușă a zis: stai cuminte că dacă te ia Berna... 
Stai liniștită, că dacă se enervează Berna chiar îți dă. 
Daiana: Da, așa. 
Andreea Mantea: Acuma aud, acuma aud prima dată. 
Daiana: E dat și e difuzat pe post. 
Andreea Mantea (râde): Și de ce nu te-ai dus? 
Bernadett: Ba au venit după mine. 
Andreea Mantea (râde): Tu de ce ai chemat-o? 
Bernadett: Ba au venit după mine. 
Andreea Pirui: A zis: haide dă, haide, dă. 
Bernadett: O venit după mine și eu am ieșit și eu am spus, du-te fată, lasă-mă-n pace! 
Ligi: Tu vorbești foarte urât. 
Bernadett: Chiar o venit după mine. 
Andreea Pirui: Haide, dă! 
Ligi: Păi râdeam... 
Andreea Mantea (râzând): Îți dai seama, dacă mă uit la voi două, tu ești mai micuță, așa și... Doamne, ce 
am ajuns să vorbim... 
(...) 
Bernadett: Dacă Philip nu era, la mine sărea. 
Daiana: Cine ridica tonul la mine, se lua în gură cu mine, pe aia băteam. Nu mi-e frică de Philip... 
Bernadett: (...) Ba da, ți-e foarte frică de Philip. 
Daiana: Da` cine e Philip? Da` cine e Philip? 
Bernadett: Stai tu liniștită că e băiat, până la urmă. 
Daiana: Cine e Philip? 
Bernadett: Hai, mă, Daiana. (...) Orice băiat să fie din casa asta, n-aș putea să sar la una care are iubit... 
Daiana: Ok. Care orice băiat? 
Andreea Pirui: Eu pot. 
Daiana: Vezi de treabă că a sărit. Vezi de treabă. Mai vorbește de mine și o să sar și la tine, nu e problemă, 
stai liniștită. Mai zi, mai dă-ți cu părerea prost despre mine! (...) Nu mă interesează de Philip, aici nu 
intervin familiile, aici suntem noi doi, nu mă interesează ce e tata lu` Philip, e Philip, (...) să vină să mă 
bată Philip ce, vine Philip să dea în mine? Să vină! 
Bernadett: Să mă atingi, numa! 
Andreea Mantea: Dar știți că poate să intervină și legea. 
Daiana: Da, să intervină și legea. 
Bernadett: Să mă atingi numai cu un deget să mă atingi, atâta-ți spun. 
Daiana: Ți-am spus, ești limitată. 
Bernadett: Păi, tu ești limitată. 
Philip: Doamna Andreea, eu am înțeles că n-o să mai fie de-acum încolo violență în casă. 
Bernadett: Așa s-o spus. 
(...) 
Andreea Mantea: Voi sunteți acești, mamă, mamă, mamă, dar voi nu conștientizați. Aici sunteți într-o 
emisiune, primiți niște cartonașe, nu vă afectează cu nimic... 
Daiana: Da. 
Andreea Mantea: Decât cu acea descalificare, dacă se strâng 3. 
Daiana: Da. 
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Andreea Mantea: Dar pe lângă asta mai există o problemă. 
Daiana: Da, legea. 
Andreea Mantea: Oricare dintre voi poate să se ducă să facă o plângere. 
Daiana: Da, nu contează. Plătim avocat, nu este nicio problemă. 
Andreea Mantea: Și-ți convine? 
Daiana: Da, de ce nu? 
Andreea Pirui: Eu zic că cine se bate o dată, a doua oară nu se mai bate. 
Andreea Mantea: Vrei să ai dosar penal pentru că nu te poți abține? Oriunde te duci să te angajezi ți se 
cere cazier. Când ceri cazierul și ți se dă cazierul cu acea pată... 
Daiana: Știu asta, îți apare. 
Andreea Mantea: la revedere. 
Daiana: Dar știu, dar... 
Andreea Mantea: Cine să te angajeze? Cine să angajeze un om care are dosar penal? 
Daiana: Ok, nu am zis că o să mai fac în continuare, deci, nu am spus că o să mai fac în continuare. Am 
făcut asta pentru că nu mai suportam. Am rugat acea persoană de 20 de ori să mă lase-n pace, ce trebuie 
să le mai fac la femeile astea, să le dau cu capu` de masă, să le bat cap în cap, ce trebuie? 
Ella: Nimeni nu ți-a făcut ție nimic astăzi, din senin te-ai luat. 
Daiana: Ella, te rog frumos să taci! 
Ella: Nicio Ella. 
(...) 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora 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. 

În esență, emisiunea “Puterea dragostei” difuzată în 08.06.2020, de la orele 11:00 și 
17:00, a conținut violență fizică și verbală, comportamentul protagoniștilor acestei 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. 
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în privinţa conţinutului, în cadrul celor două ediții 
de la orele 11.00 și 17.00, a fost folosită violenţa  fizică și de limbaj, ca modalitatea de 
exprimare și de atitudine. De exemplu, potrivit raportului de monitorizare, cele 3 concurente 
s-au certat, degenerând în ediția din 08.06.2020, iar certurile au degenerat în bătaie 
(Daiana a luat o vază/ frapieră de pe masă aruncând spre Ella, pe care nu a nimerit-o. 
Ulterior, a lovit-o cu piciorul, a scuipat-o și a tras-o de păr (Bernadett a găsit pe jos un smoc 
de păr de-al Ellei). Ramona și Andreea Pirui au intervenit să le despartă. Ella a aruncat și 
ea cu un microfon spre Daiana, dar nu a nimerit-o. După incident, Daiana a continuat să 
amenințe, în culise, afară și chiar și în platoul emisiunii, chiar și în prezența Andreei 
Mantea). 

Față de acestea, în calitate de garant al interesului public, Consiliului consideră că 
toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor şi că 
difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel 
încât minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, și, totodată, 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.  

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile 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 prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
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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 somație publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor 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 somație publică postul KANAL 

D, deoarece edițiile emisiunii “Puterea dragostei” din 8 iunie 2020, de la orele 11.00 și 
17.00, în cadrul cărora protagoniștii au avut un comportament și un limbaj violent, au fost 
difuzate la ore necorespunzătoare, iar potrivit art. 18 din Codul audiovizualului 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 și relații europene 

       Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 
        

 


