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Decizia nr. 563/10.11.2015
privind somarea S.C. DOGANMEDIA INTERNATIONAL S.A. BUCUREŞTI,

- pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 8678/ 01.10.2015 cu privire la ediţia din 29.09.2015 a emisiunii Teo Show,
difuzată de postul KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A., având llicenţa audiovizuală nr. S-TV 150.5/30.05.2006, decizia
de reautorizare audiovizuală nr. 1239.1-5/18.08.2009.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile
art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi pe cele ale art. 18 lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglemenatre a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
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.”

art. 18 – “Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care
prezintă:
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;”

Postul de televiziune Kanal D difuzează de luni până vineri, începând cu ora
16:45, emisiunea de divertisment Teo Show, cu marcajul AP, prezentată de Teo
Trandafir și Adrian Cristea, zis Bursucu`.

Ediția din data de 29.09.2015 s-a difuzat, în direct, în intervalul orar
16:44-18:33 și a avut mai mulţi invitaţi.

În cadrul “Știrilor bursucite”, s-a difuzat un reportaj de aproximativ 5 minute
(care a constituit o parte dintr-un material din emisiunea WOWBiz din 28.09.2015,
marcată cu 15), cu Ion Mihai Stelică, zis Leo de la Strehaia, Anca, fosta lui soție,
Dana ”Criminala și Televijen, iar pe ecran, s-au afișat titlurile: Leo de la Strehaia,
din nou față în față cu iubitele!; Dana Criminala, reacție neașteptată.

S-au prezentat imagini cu Leo și Anca, filmați în mașină sau pe stradă. De
asemenea, s-au difuzat imaginile care le-au surprins pe Anca și Dana, cele două
femei din viața lui Leo de la Strehaia. Cele două femei s-au certat, Anca i-a furat
niște bani din poșetă Danei, care, ulterior a lovit cu o rangă parbrizul mașinii
Ancăi, pe care l-a spart. (pe ecran, s-a menționat: Imagini care ar putea afecta
emoțional telespectatorii).
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Redăm din raportul de monitorizare:
„Dana: Sunt banii mei, asta cum îmi ia mie banii, că nu-nţeleg, nebuno! (…)

Băi, nebunule, trimite-o pe asta să îmi dea banii…
Bărbat: Uită-te şi tu ce circ.
Dana: Ăştia sunt banii mei.
Reporter: Dana, erau banii de la maşină?
Dana: Da. binenţeles, erau banii mei.
Leo: Şi ce să-ţi fac acum?
Dana: Păi şi ce vrei, să mă uit eu la asta cum îmi ia mie banii? Du-te, mă şi

dă-mi banii!
Reporter: Dana, ce vrei să faci?
Pe ecran, s-a titrat: imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.
Dana a luat o rangă şi a început să lovească parbrizul maşinii, în

interiorul căreia se afla Anca, până l-a spart.
Dana: Păi, asta crede… Lasă-mă în pace!
Anca: Eşti nebună!
În platoul emisiunii, se afla maşina al cărei parbriz a fost avariat de Dana.
Mădălin Ionescu: Am numărat cel puţin 7 lovituri, pe care le-a aplicat

Dana parbrizului.
Anca: Să spună Televijen, de unde a avut bâta aia de fier, era ca o rangă aşa,

era învelită la capete (…).
Leo: Ia, taci, că nici tu nu trebuia s-o cauţi în geantă şi tu eşti de vină,

problema era…”

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea
dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul programelor audiovizuale,
comentariile ori gesturile unora dintre persoanele prezentate fiind nepotrivite cu
încadrarea pe care radiodifuzorul a făcut-o programului şi cu ora de difuzare a
acestuia.

Consiliul a apreciat că radiodifuzorul nu a ţinut cont de dispoziţiile legale care
interzic, în intervalul orar 06.00 – 23.00, difuzarea unor producţii care prezintă
violenţă fizică.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că toţi
radiodifuzorii au obligaţia să asigure o protecţie reală a publicului minor şi că
difuzarea emisiunilor cu un astfel de conţinut, care pot oferi modele de
comportament pentru copii, trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât aceştia să
nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale.

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

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

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

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

audiovizuală nr. S-TV 150.5/30.05.2006 şi decizia de reautorizare audiovizuală
nr. 1239.1-5/18.08.2009) se sancţionează cu somaţie publică de intrare deîndată în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe cele ale art. 18 lit. a) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglemenatre a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

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
nr. 504/2002, cu modificările şi completările, radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de
la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată
în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune
KANAL D cu somaţie publică, întrucât ediţia din 29.09.2015 a emisiunii „Teo Show”,
difuzată într-un interval orar accesibil minorilor, a conţinut un comportament violent, de
natură să afecteze dezvoltarea psihică şi morală a minorilor ceea ce contravine art. 39 din
Legea audiovizualului, precum şi art. 18 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar
06,00 - 23,00 producţii în care sunt prezentate violenţă fizică, psihică sau de limbaj,
în mod repetat.”

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


