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Decizia nr. 309 din 22.04.2020 

privind somarea  S.C. CANAL 33 NETWORK S.R.L., 

București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 616, Corp B, B214, et. 2, sect. 6 

 

 

- pentru postul CANAL 33 

București, Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sect. 2 

 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 aprilie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul întocmit de Direcția de Monitorizare în baza reclamației  

nr. 2137/04.03.2020, cu privire la ediția emisiunii „Alegerea lui Popescu” difuzată în ziua 
de 26.02.2020 de postul CANAL 33. 

Postul CANAL 33 aparţine S.C. CANAL 33 NETWORK S.R.L. (licenţa audiovizuală 
nr. TV-C 809.1/17.03.2016 şi decizia de autorizare nr. 2107.0-1/16.03.2017).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării ediției 
emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANAL 33 NETWORK 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, 
mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 

 În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune Canal 33 a 
transmis în data de 26.02.2020, în intervalul 19:00-19:45, emisiunea Alegerea lui 
Popescu realizată de Alexandru Răducanu.   

Invitați: Dan Cristian Popescu-viceprimar sector 2 București, invitat permanent, 
Violeta Dascălu-director Școala Gimnazială Ferdinand I București. 
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Titlu: Școala Gimnazială Ferdinand I - Miracolul de la Bucur Obor 

Genericul emisiunii Alegerea lui Popescu este alcătuit din imagini în care Dan 
Cristian Popescu se deplasează în zona Bucur-Obor și dă mâna cu diverși cetățeni. De 
asemenea în generic mai sunt prezente și imagini cu Alexandru Răducanu. 

Alexandru Răducanu: Bună seara, stimați telespectatori! Am privilegiul să vă 
prezint prima ediție a unei emisiuni eveniment în grila Canal 33, emisiune pe care 
acum o puteți urmări și în grila Digi la poziția 121 sau pe UPC la poziția 408. Este o 
emisiune eveniment pentru că are un invitat permanent foarte special. Este vorba 
despre Dan Cristian Popescu, viceprimar sector 2. Bună seara! 

Dan Cristian Popescu: Bună seara! 

Alexandru Răducanu: Mulțumesc foarte mult că dați șansa acestei televiziuni să 
vă aibă invitat permanent într-un proiect foarte special, ”Alegerea lui Popescu”. 
Despre ce este vorba?  

Dan Cristian Popescu: Pentru că suntem la prima emisiune și mărturisesc că 
am foarte mari emoții chiar dacă am fost invitat de sute de ori în diverse emisiuni, 
acum, în calitate de invitat permanent am reale emoții și îmi cer scuze anticipat 
pentru eventuale emoții suplimentare, prima alegere și lucrul care stă și la baza 
dezvoltării oricărei comunități, lucrul care cred eu, trebuie  întărit, dezvoltat și 
investit foarte mult în el, educația, nu puteam să nu aleg ceva legat de educație și 
invitata mea în această primă emisiune este doamna Dascălu, director la Școala 64. 
Un director care face minuni, eu vă spun fără să exagerez în nici un fel pentru că nu se 
întâmplă în fiecare zi printre noi, trebuie doar să le vedem. Minunile nu sunt doar când 
transformi apa în vin sau... sunt și  minuni pe care le fac oamenii de lângă noi, care 
schimbă viața altor oameni, își schimbă viața lor, schimbă viața copiilor noștri, schimbă 
astfel viața comunității unde trăim.  

Alexandru Răducanu propune difuzarea unui material filmat la Școala Gimnazială 
Ferdinand I după care să se revină în studio pentru un dialog cu invitații săi.  

Este prezentat materialul filmat la care face referire Alexandru Răducanu în care 
viceprimarul Dan Cristian Popescu însoțit de directorul Școlii Gimnaziale Ferdinand I face 
un tur al școlii respective, doamna director explicând în ce scop sunt folosite sălile 
vizionate, gradina și terenul de sport.  

Alexandru Răducanu: Suntem la Școala Ferdinand I supranumită ,,miracolul de 
lângă Gara Obor”. Clase moderne și prietenoase, metode revoluționare de predare, multe 
activități extrașcolare, arte marțiale, matematică interactivă, dans, teatru, grădinărit. 
Aceste lucruri sunt puse în practică de un profesor cu nume predestinat: Violeta Dascălu, 
directorul acestei instituții care a transformat o școală de cartier într-un model de 
educație. Aceasta este alegerea lui Popescu, debutul showului cu acest nume în 
care Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, prezintă oameni, locuri și 
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proiecte ale sectorului în fiecare săptămână alegând un obiectiv. Astăzi alegerea lui 
Popescu este Școala Ferdinand I și directorul ei, Violeta Dascălu.  

 Alexandru Răducanu: Și pentru că ați avut posibilitatea să cunoașteți până acum 
locul, aveți posibilitatea în cadrul acestei emisiuni să cunoașteți și omul. Cu această 
ocazie pasez ștafeta lui Dan Cristian Popescu pentru a purta un dialog cu alegerea 
sa, alegerea lui Popescu de astăzi și a ne ajuta împreună, și pe noi, și pe 
telespectatori să cunoaștem și omul, Violeta Dascălu, un  nume cu totul și cu totul 
predestinat pentru ceea ce face.  

Dan Cristian Popescu: Încep prin a-i mulțumi încă o dată doamnei director 
Dascălu pentru  amabilitatea dânsei de a ne primi în școală și de a participa în 
această seară la emisiune. Știu că a venit acum 30 de ani în această școală, 
aproximativ, și a trecut prin toate fazele, profesor, diriginte, șef de proiect, director adjunct 
și de  12 ani director. Ce ați simțit atunci, când ați venit în acea școală de cartier, 
modestă, trebuie spus, și într-o zonă destul de dificilă etnic.  

Dan Cristian Popescu: Haideți să dăm un exemplu pentru telespectatori de 
coordonare interdisciplinară. Ca să înțeleagă cum vedeți dumneavoastră lucrurile 
și este un model replicabil sută la sută.  

 Dan Cristian Popescu: Și dacă vorbim despre modele, despre omul care 
sfințește locul și de omul potrivit la locul potrivit, care a fost motivația omului 
Violeta Dascălu? Pentru că părea așa, fără speranță când ați venit probabil, sau aveați 
un anumit entuziasm la început, care a fost motivația? Au fost momente când ați vrut să 
vă lăsați?  

Violeta Dascălu: Niciodată n-am vrut să renunț, au fost momente grele, sunt zile 
grele, sunt zile obositoare, bineînțeles că nimic nu se face așa ușor. 

Dan Cristian Popescu: Fără muncă. 

Violeta Dascălu: Fără muncă, da.(...)  

Dan Cristian Popescu: Deci iată un exemplu când o criză, o boală, este folosită în 
sens pozitiv. În sensul de a învăța copiii despre nutriție, despre igienă. Trebuie să folosim 
inclusiv aceste oportunități pentru lucruri bune. Și e un exemplu foarte bun. Chiar vroiam 
să vă întreb, mi-ați luat întrebarea din... Cum privește Școala Ferdinand, pentru 
dumneavoastră ca director, amenințarea, amenințarea din mass-media 
deocamdată, isteria, vorbim despre o isterie, despre rafturi goale prin magazine, 
și... 

Alexandru Răducanu: Mai e și o postare, rafturile de cărți au rămas intacte.  

Violeta Dascălu: E foarte, foarte deșteaptă. I-am întrebat de dimineață, întotdeauna 
mă interesează cum simt ei școala, ce nevoie au, cum a fost experiența pe care am trăit-
o ora trecută, ce ați învățat, ce va fost greu, și de multe ori stau și se gândesc, nu-i 
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întreabă mulți, și nici chiar părinții nu-i întreabă cum se simt, cât de greu le este, cât de 
mult lucrează, cât de mult muncesc. (...)  

Alexandru Răducanu: Fantastică alegerea lui Popescu de astăzi, mi s-a părut 
fascinant ce am văzut, literalmente, aproape că nu pot să mă abțin de curiozitate 
să văd care este alegerea lui Popescu de săptămâna viitoare. 

Dan Cristian Popescu: Surpriză, veți vedea.      

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea ediției emisiunii, membrii 
Consiliului au constatat că modalitatea în care a fost prezentat domnul Dan Cristian 
Popescu, invitat permanent al acestei emisiuni, viceprimar la Primăria Sectorului 2 și 
prim-vicepreședinte al unui partid politic, a constituit în fapt un mesaj politic pozitiv la 
adresa acestuia ca potențial candidat la Primăria Sectorului 2, emisiunea fiind difuzată cu 
încălcarea prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului potrivit cărora, publicitatea, 
pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este 
interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat 
propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind adoptată cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 

 

 

 

 

 

DECIZIE: 

 

Art. 1 - Radiodifuzorul S.C. CANAL 33 NETWORK S.R.L. licenţa audiovizuală    
nr.  TV-C 809.1/17.03.2016 şi decizia de autorizare nr. 2107.0-1/16.03.2017 pentru postul 
CANAL 33) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea art. 139 din Decizia nr. 
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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 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 
CANAL 33 deoarece, în ediția emisiunii „Alegerea lui Popescu”, difuzată în ziua de 
26.02.2020, modalitatea în care a fost prezentat invitatul permanent al emisiunii a 
constituit în fapt un mesaj politic pozitiv la adresa acestuia ca potențial candidat la 
Primăria Sectorului 2, încălcându-se prevederile art. 139 din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni 
politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.” 

 

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

  

 

PREȘEDINTE 

 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

 

 

 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  



6 

 

și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 

 

Consilier juridic Macovei Florin Alexandru 


