Decizia nr. 520 din 08.09.2020
privind amendarea cu 5.000 lei a 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 8 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza mai
multor sesizări, cu privire la edițiile emisiunii „Puterea dragostei” difuzate de postul
KANAL D, în perioada 06-19.08.2020.
Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.8/30.05.2006 eliberată la
19.11.2019 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.1-8/18.08.2009 eliberată la
19.11.201).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de
monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, 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 cărora nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00 – 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,
în
perioada
06-19.08.2020,
în
intervalele
orare
11:00-12:00 și 17:00-18:58, postul Kanal D a difuzat mai multe edițiile ale emisiunii
„Puterea dragostei”, cu semnul de avertizare AP.
Redăm din raportele de monitorizare sinteza constatărilor, după cum urmează:
-

A fost monitorizată emisiunea ” Puterea dragostei”, edițiile difuzate joi, 6 august 2020, în
intervalul: 11-12 și 17-19..
Programul are marcaj AP. Avertisment sonor și grafic ( 10 mp4/ 59:28-59:59).: Acest program poate
fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori
familia.Genul programului: DIVERTISMENT. Programul poate conține:
-violență fizică și psihică minimă ca durată și intensitate
-violență de limbaj minimă ca durată
-nuditate fără conotații sexuale
În discuția care a avut loc între concurenții Cristian și Nikos, în ediția de dimineață,acesta din urmă a
susținut că Cristian ar avea o proastă igienă (11 mp4/ 52:30-54:21). Discuția a fost prezentată în raportul de
monitorizare.
Discuțiile dintre concurenții Nicos și Cristian, pe tema presupusei igiene îndoielnice pe care ar
avea-o Cristian, au continuat în ediția difuzată de la ora 17:00.
Transcriem episodul la care face referire petentul:
Ora de difuzare:17:02
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17 mp4/02:37-04:01
Titluri: Nicos și Cristian se duelează în acuzații! Cine joacă”pe bune”? Cine acționează strategic?
Nicos: Tu îi spui lui Alexandra că….pfăăă!Ia, stai puțin! Tu îi spui lui Alexandra că nu te-ai uita
la o femeie ca ea, în viața ta, și tu nu te speli pe cap?!
Cristina Mihaela Dorobanțu: Hai, să încheiem subiectul ăsta!
Cristian: Termină cu acuzațiile nefondate, că George mai devreme...
Nicos: Ia, vino, mă`, puțin, mă`, frate, așa! ( Nikos se ridică de pe canapea și se îndreaptă înspre
Cristian).
Cristian: Ce?!
Nicos:Vino, încoa`! ( Nicos se apleac[ asupra lui Cristian,care continua să rămână așezat pe
canapea. Pe ecran partajat, în două din cele trei ferestre, din unghiuri diferite, este prezentat Nicos care
se apleacă asupra lui Cristian. În a treia fereastrî este o altă concurentă. Nikos îi miroase părul lui
Cristian, apoi se întoarce spre cameră).
Cristina Mihaela Dorobanțu: Ia, ce?!
Nicos: Miroase!
( Râsete).
Voce masculină: Miroase-l, Paul, te rog!
Nicos: Miroase urât!
Voce masculină: Doamne, asta-i ultima...!
Cristian: N-ai bun simț!
Cristina Mihaela Dorobanțu: De la ouă și de la făina de ieri, cred!Akebono...
George (voce): Este un om care chiar se îngrijește!
Nicos: Miroase urât!
Cristina Mihaela Dorobanțu: Akebono, hai, și dă-ți și tu cu părerea că și tu faci parte din
(ininteligibil) asta...
Voce masculină: Eu n-am ce părere să-mi dau!
Cristina Mihaela Dorobanțu: Nu-l pune pe Dorian!
George: Este un om care chiar se îngrijește! Cel puțin în cameră, cu mine... Îl văd, stă, își face duș,
nu este mizerie, e ordonat! Poate să intre oricine, oricând în cameră...
Cristian: Când vii și aduci niște acuzații, în care n-ai pidreptate, nici pic de bun simț nu ai! ( Își
bate obrazul cu degetul arătător).
Nicos: Păi, te-am mirosit frate! Și nu-m iplace cum miroși!
Cristian: E problema ta!
Cristina Mihaela Dorobanțu: Eu știți ce-s curioasă? Cine este de partea lui Nicos, cine este de
partea lui Cristian, în această chestiune...
Nicos: Da`, nu există partea mea! Cine-I de partea mea case ia de femei aiurea și țipă! Cine-I de
partea mea, că se bagăîn discuții și se ia de femei aiure?!
Cristian: De ce generalizezi!
Nicos: Despre asta e vorba!
Cristian: Care femei? Eu am avut conflictual meu cu Alexandra! Pot să zic, că l-am lămurit.
Adică, nu cred că trebuie să fac…
Paul: Nu știu… Eu ce-am văzut a fost discuția cu Mădălina… care a jignit-o în mod indirect! Și
toată săptămâna a luat-o pe Alexandra. Atât! ( 04:01).
-Postul de televiziune Kanal D difuzează emisiunea Puterea dragostei, de la orele 11.00 și 17.00 în fiecare zi
de luni până vineri și în fiecare sâmbătă și duminică la orele 16:00 și 19:00. Emisiunea este moderată de
Cristina Mihaela Dorobanțu și face parte din sezonul III (din 27 iulie 2020).
Au fost monitorizate două ediții ale emisiunii Puterea dragostei, difuzate în data de 12.08.2020, de la
orele 10:58 și 16:55. Cristina Mihaela Dorobanțu a intrat în casa Puterea dragostei la ora 17:42.
În cadrul raportului, au fost transcrise rezumatele emisiunii, din episodul din data de 12.08.2020, dar și
din episodul următor.
Nu s-au constatat posibile încălcări ale legislației audiovizuale.
12.08.2020, ora 10.58
Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 12.08.2020, în intervalul orar 10:58-12:00, o ediție a
emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul III, cu marcajul AP (Cristina Mihaela Dorobanțu) nu
a fost prezentă în emisiunea de dimineață). Emisiunea este o înregistrare.
 Reper sel. 58.20, sel. 12-10: Genul programului Divertisment. Acest program poate fi vizionat de
copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate
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conține: violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate, violență de limbaj minimă ca durată,
nuditate fără conotații sexuale.
La începutul emisiunii de dimineață, de la ora 10:58, concurenții au fost prezentați în următoarea ordine:
Mariana, David, Mona, Akebono, Mădălina, Găbiță, Andrada, George, Alexandra, Paul, Adriana, Nicos,
Bianca, Cristian.
Titluri pe ecran: Cine va câștiga premiul săptămânal în valoare de 1500 de euro? Vă puteți înscrie pe
www.putereadragostei.ro; Vă puteți vota favoriții pe www.putereadragostei.ro; Se pare că pentru Akebono
dragostea trece prin stomac! Cine va ști să ajungă la inima lui?; Andrada și David, din ce în ce mai
apropiați! Și-au făcut efectul observațiile concurenților?; David riscă pedeapsa pentru a fi alături de
Andrada!; Șoapte suspecte răsună în casa fetelor! Ce i se pregătește lui Cristian?; Cristian luat la bani
mărunți! Mai este Ale prezentă în inima lui?; Cristian încă poartă darul primit de la Ale!; Îl place Mariana în
secret pe Nicos, așa cum Cristian a declarat?; Nicos încearcă să facă pace cu Mona și George! Îi va reuși
tentativa?; Mona și Nicos au dus lupte grele, folosind trecutul ca armă de atac!; George a pus tunurile pe
propria iubită în urma conflictelor ei cu Nicos!; Au revenit Alexandra și Nicos la sentimente mai bune după
furtuna de ieri?; Tachinări cu iz de reproș între Nicos și Alexandra! Gelozia, la putere?; Veselia Alexandrei,
privită cu suspiciune de mai mulți concurenți!; Nicos face sondaj de opinie în casa băieților! Îi stă bine în
relația cu Alexandra?; Mai multe voci susțin că sentimentele afișate de Alexandra pentru Nicos sunt doar de
fațadă!; Sondajul de opinie lansat de Nicos nu i-a picat deloc bine Alexandrei!; Sondajul de opinie continuă!
Cu cine se potrivește Nicos mai bine?; Un val de ironii s-a abătut asupra lui David! Sentimentele lui
pentru Andrada contestate!; Mesajele susținătorilor, aduse în casă! Cine cu cine se potrivește mai bine?;
Zarvă în casa fetelor! Se lasă cu scântei?; Andrada suspectată că îl place pe Akebono, deși a format un cuplu
cu David! Așa să fie?; Ironiile încasate i-au pus capac lui David! Încearcă băieții să-l ajute sau să-l
submineze?; Sentimentele Andradei, puse la îndoială! Îl dorește în secret pe Akebono?; Tensiunile dintre
Mona și George continuă să fiarbă în urma conflictului cu Nicos!; Andrada își apără cu înverșunare iubitul
în urma ironiilor încasate din partea concurenților!; Ironiile încasate nu i-au picat bine lui David! Se lasă cu
discordie?; Cristian păzește ușa casei băieților! Pe cine așteaptă?; Farse pregătite în secret ies la iveală!
Când va fi pus planul în aplicare?; Scântei continuă să sară între Mona și George! Până unde se va ajunge?.
12.08.2020, ora 16:55
Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 12.08.2020, în intervalul orar 16:55-18:57, o ediție a
emisiunii Puterea dragostei, care face parte din sezonul III, moderată de Cristina Dorobanțu, cu marcajul AP
(Cristina Dorobanțu a intrat în casa Puterea Dragostei la ora 17:42). Emisiunea este o înregistrare.
 Reper 55.03, sel. 12-16: Genul programului Divertisment. Acest program poate fi vizionat de copiii în
vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate
conține: violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate, violență de limbaj minimă ca durată,
nuditate fără conotații sexuale.
Titluri: Cine va câștiga premiul săptămânal în valoare de 1500 de euro?; Vă puteți vota favoriții pe
www.putereadragostei.ro; Vă puteți înscrie pe www.putereadragostei.ro; Scântei continuă să sară între Mona
și George! Până unde se va ajunge?; Se doresc Andrada și David cu adevărat sau totul este doar strategie?;
Visează Andrada la Akebono, deși a format un cuplu cu David, așa cum crede Alexandra?; Au format
Andrada și David un cuplu din proprie inițiativă sau împinși de la spate de ceilalți concurenți?; În timp ce
Alexandra dă lupte grele, Nicos se ține cu Mădălina de mână!; Nicos, în colimator după ce a fost surprins
ținându-se de mână cu Mădălina! Gelozia, la putere?; Alexandra, la capătul răbdării! A comis Nicos o
greșeală fatală?; Rivalitatea dintre Andrada și Alexandra a renăscut! Până unde se va ajunge de această
dată?; Alexandra fierbe în timp ce Nicos se ține de glume și tachinări cu fetele!; Andrada, în continuare
suspectată că îl place pe Akebono! Așa să fie?; Cristian a căzut în capcana întinsă de Adriana! Răzbunarea
se apropie!; Cristian nu uită și nu iartă! Cum îi va răspunde Adriana?; Mădălina, în colimatorul Alexandrei
după ce s-a ținut cu Nicos de mână! Gelozia la putere?; Alexandra vs Mădălina! O atingere suspectă a
activat discordia!; Decizia lui Nicos de a se ține de mână cu Mădălina a adus-o pe Alexandra la capătul
răbdării!; Împăcarea de ieri dintre Nicos și Alexandra s-a transformat în reproșuri tăioase!; Alexandra și
Nicos, în război! Mesajele schimbate cu Gabriel au pus gaz pe foc!; Apropierile dintre Nicos și Mădălina i-au
pus capac Alexandrei! Cine joacă strategic?; Tachinări și ironii între Andrada și Cristian! Până unde se va
ajunge?; Akebono, chemat să-i ia apărarea Andradei în lipsa lui David!; Imagini nedifuzate din timpul
filmărilor vedeți doar pe canalul de YouTube ”Puterea dragostei”!; Andrada și David, contestați din toate
direcțiile! Relația lor, în pericol?; Lupte grele s-au dat între Alexandra și Cristian! Ce se ascunde în spatele
săgeților aruncate?; Schimbarea de atitudine a Alexandrei de la o zi la alta a fost privită cu suspiciune de
băieți!; Atitudinea Marianei ridică semne de întrebare! Ce se petrece în sufletul ei?; Nicos a făcut ravagii în
casa fetelor după ce mesajele susținătorilor au ieșit la iveală!; Va urma Nicos sfaturile susținătorilor sau va
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rămâne alături de Alexandra?; Mesajele schimbate de Alexandra cu Gabriel au zguduit din temelii relația ei
cu Nicos!; Nicos: ”Relația dintre mine și Alexandra a fost doar în platou, în afară n-am simțit-o absolut
deloc”!; Noi mesaje vor ieși la iveală! Ce și-au mai spus Alexandra și Gabriel?; Nicos, convins că Alexandra
și Gabriel plănuiseră să formeze un cuplu în competiție! Așa să fie?; Noi mesaje schimbate de Alexandra și
Gabriel au ieșit la iveală!; Au pus Alexandra și Gabriel la cale o strategie competițională, așa cum mai multe
voci acuză?; Gabriel intervine! Va reuși să facă lumină în culisele conversațiilor cu Alexandra?; Gabriel dă
cărțile pe față! Ce mesaje a schimbat cu fetele?; Gabriel susține că Alexandra ar fi făcut schimb de mesaje cu
Cătălin, fostul concurent!; Mesajele schimbate de Alexandra și Gabriel au aruncat competiția în aer!; Nicos
ridică semne de întrebare! Ce au pus Alexandra și Gabriel la cale cu adevărat?; Alexandra, încurajată chiar
de Gabriel să nu renunțe la Nicos! Mai există vreo șansă de împăcare?; A renunțat Nicos definitiv la
Alexandra sau mai există șanse de împăcare?; Gabriel, veteranul sezonului doi, le oferă sfaturi concurenților
din sezonul trei!; Alexandra, în continuare suspectată! A pus la cale sau nu o strategie cu Gabriel?; Scântei
au sărit între George și Mona! Simple tachinări sau reacții geloase?; Ce se petrece între George, Mona,
Akebono și Mariana? Simple tachinări sau ”manevre” serioase?; Fetele au invadat casa băieților! Ce plan sa pus la cale?; Fetele au cășunat pe Cristian! O soartă ”crudă” îl așteaptă pe liderul băieților!; Cristian
trădat chiar de ”supușii” lui! Ce soartă cumplită îl așteaptă?; Scântei sar între Andrada și David! Se
confirmă suspiciunile concurenților?; Cristian, răpit din serialul ”Puterea dragostei” și ”răsplătit” cu vârf și
îndesat pentru faptele lui!; Au reușit George și Mona să treacă peste scânteile ce au sărit mai devreme între
ei?; Cristian promite răzbunare! Ce îi așteaptă pe cei implicați?; Cristian a fost legat fedeleș, dus în culise și
intens torturat! Ce răzbunare se pregătește?; Scântei sar între Andrada, Mădălina și Mariana! Până unde se
va ajunge?; Săgeți zboară între Alexandra și Cristian! Duel competițional sau flirt voalat?; A reușit Gabriel
să facă lumină în culisele discuțiilor dintre el și Alexandra?; Alexandra și Cristian, trimiși în camera roșie!
Care va fi deznodământul întâlnirii?; Cristian se ferește cât poate de Alexandra! Se lasă cu scântei?; Cristian
nu are scăpare! Care va fi rezultatul discuțiilor cu Alexandra?; Săgeți otrăvite au zburat între Alexandra și
Cristian! Se poate naște o dragoste din rivalitate?; Tachinări tăioase au răsunat între Andrada și Cristian!
Ce se ascunde în spatele ironiilor?; Atitudinea lui David față de controversele în care Andrada este implicată
ridică semne de întrebare!; Cristian a fost capturat, dus în culise și ”torturat”! Ce îl așteaptă pe autor?;
Bianca și Akebono, din ce în ce mai apropiați! Se lasă cu idilă?; Se prefigurează o bătălie între Akebono și
Cristian pentru inima Biancăi?;
-Postul de televiziune Kanal D a difuzat, în data de 13.08.2020, în intervalele orare 11:00-12:00 și 17:0019:00, emisiunea Puterea dragostei, genul programului: divertisment, cu semn de avertizare AP: Acest
program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori
familia.
Programul poate conține:
- violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate;
- violență de limbaj minimă ca durată;
- nuditate fără conotații sexuale.
Moderatoare: Cristina Mihaela Dorobanțu;
Concurenți: Mona, Akebono, Mădălina, Andrada, George, Alexandra, Paul, Adriana, Nicos, Bianca, Cristian,
Bianca, David.
I.Discuții / fragmente din emisiune:
În secțiunea „Constatări” a raportului de monitorizare au fost redate exemple de discuții în contradictoriu
care au avut loc între concurenți și / sau în care aceștia au folosit un ton ridicat.
În cadrul acestor discuții au fost abordate următoarele subiecte:
- comportamentul ironic al concurenților în ceea ce-l privește pe David și suspiciunea fetelor conform
căreia Andrada ar fi atrasă de Akebono;
- întrebările cu tentă sexuală adresate Marianei de către George;
- gelozia Alexandrei;
- gesturile făcute de Akebono prin care l-ar fi forțat pe Cristian să se așeze lângă Alexandra;
- reproșurile făcute de Alexandra și Nicos.
II. Limbaj:
II. a) Cuvinte și expresii licențioase folosite de concurenți pe parcursul emisiunii:
Cuvintele și expresiile licențioase au fost cenzurate de post prin întreruperea sunetului.
II. b) Cuvinte și expresii injurioase folosite de concurenți pe parcursul emisiunii:
- poate eu sunt nebun;
- sunt prost / eu, prost / începeam să plâng ca proasta;
- schimbă-ți naiba / ce naiba;
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- ești nesimțită;
- fraier.
-

A fost monitorizată emisiunea ” Puterea dragostei”, edițiile difuzate vineri, 14 august 2020, în
intervalul: 11-12 și 17-19..
Programul are marcaj AP. Avertisment sonor și grafic ( 10 mp4/ 59:28-59:59).: Acest program poate
fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori
familia.Genul programului: DIVERTISMENT. Programul poate conține:
-violență fizică și psihică minimă ca durată și intensitate
-violență de limbaj minimă ca durată
-nuditate fără conotații sexuale
• În tot intervalul monitorizat, sunetul a fost coborât, acolo unde concurenții foloseau probabil, un
limbaj injurios. Singurul loc identificat în urma monitorizării, unde nu s-a aplicat acest procedeu tehnic:
Băieții sunt în jurul mesei din bucătărie. Are loc o discuție între Paul și Nicos.
Ora de difuzare: 17:01:36
14-17/ 01:36-01:48
Paul: Da`, nu-mi place că ai jucat fals, acuma cu mine!
Nicos: Eu?! De ce?!
Paul: Da! Ai venit și m-ai întrebat pe mine ... Ce rol a avut întrebarea ta?
Voce masculină ( probabil Akebono) care se joacă: `Te-n gură!
Nico: Nu, frate! Mă refer în sensul că
Akebono: Băi, da`, despărțiți-vă, bă`!
• Ora de difuzare: 18:22:29
14-18/22:29-22:51
Descriere imagini:
În casă vorbește Paul. Despre faptul că relația sa cu Adriana nu poate funcționa pentru că ea a făcut
cândva videochat. Lucru pe care l-a aflat cu o zi mai înainte.
Cele două surori: Alexandra și Adriana au ieșit din casă, afară, la fumat. Cele două stau față în
față.
Lângă ele: un coș de gunoi. Adriana este cu fața la cameră, stă pe vine și fumează. Țigara este
blurată. Episodul este prezentat între două jingle-uri.
- Postul de televiziune Kanal D a difuzat în data de 15.08.2020, interval orar 16:00-18:00, emisiunea de
divertisment Puterea dragostei, prezentată de Cristina Mihaela Dorobanțu.
Emisiunea a fost încadrată de post astfel: Genul programului Divertisment și difuzată cu semnul de
avertizare: AP- Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până l2 ani cu acordul sau numai
împreună cu părinții ori familia.
Programul poate conține:
-violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate;
-violență de limbaj minimă ca durată;
- nuditate fără conotații sexuale.
Concurenții participanți la emisiune locuiesc în două case, cea a fetelor și a băieților și se întâlnesc cu
diferite ocazii, scopul principal fiind acela de a-și găsi dragostea adevărată. Aceștia stau izolați în casele
respective pe parcursul desfășurării concursului și sunt supravegheați non-stop de camerele video. În cadrul
emisiunilor televizate, concurenții povestesc și dezbat evenimentele, problemele și conflictele ce apar pe
parcursul conviețuirii.
Redăm mai jos câteva exemple de conversații care au avut loc între concurenți pe parcursul ediției
monitorizate.
Nicos: Aaaa, deci tot la David rămâi, ești masochistă..
Akebono: Exact cum am spus eu, exact cum am spus eu.
Nicos: Ești masochistă, iartă-mă.
Akebono: Exact cum am spus eu, la fel s-a întâmplat, îți place masocheala...
Andrada: Nu e adevărat.
Akebono: Îți place masocheala, îți place biciuiala, îți place legarea cu cătușe de astea...
Andrada: Doamne ferește, dar ce mă crezi, cal, animal?
Nicos: Cal, cal. (băieții râd)
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Nicos: Ce îmi place cum se frustrează ea, exact cum mă frustrez eu, exact cum mă frustrez eu, se
frustrează și ea. Poftim? Am decât o singură conversație...
Nicos: De ce m-am atras de ea: M-am atras de ea pentru că prima oară am văzut că e rea, e guralivă,
m-a luat și la mișto în primul episod, după care m-am apropiat de ea...
Alexandra: Dar ți-am zis motivele pentru care te-am luat la mișto?
Nicos: Am văzut că are ceva și am rămas cu du-te vino ăla în cap și...
Bianca: Vino-încoa, nu du-te vino.
Nicos: Du-te vino așa, vino-ncoa. Și după aia am observat că din vino-ncoa ăla eu nu mă schimb, eu nu
fac decât dacă simt, a pus numai bariere.
Alexandra: Bă Nicos, adu conversația aia, ești sănătos la cap?!!
Nicos: Nu scrie te iubesc sau chestii de genul...Doar că mai aștept încă, să se umple un pic.
Alexandra: Bă Nicos, adu conversația, mă acuzi pe nedrept în momentul de față, tu ești sănătos la
cap?
Nicos: Nu este ceva care te incriminează, singurul lucru care te incriminează este că vorbești cu
persoana.
Alexandra: Eu nu am vorbit cu nimeni care este însurat, tu ești sănătos la cap, tu te auzi ce vorbești?
Adu-mi conversația...
- Postul de televiziune Kanal D difuzează emisiunea Puterea dragostei de la orele 11.00 și 17.00 în fiecare zi
de luni până vineri și în fiecare sâmbătă și duminică la orele 16:00 și 19:00. Emisiunea este moderată de
Cristina Dorobanțu și este o înregistrare.
Au fost monitorizate patru ediții ale emisiunii Puterea dragostei, difuzate în datele de 18.08.2020 și
19.08.2020, la orele 11:00 și 17:00. Concurenții sunt filmați 8 ore pe zi, din care sunt difuzate aproximativ 3
ore. Cristina Dorobanțu a fost prezentă în ediția din 18.08.2020, ora 17:00 (în intervalul orar 17:24 – 18:57) și
în edițiile din data de 19.08.2020, ora 11:00 (interval orar 11:53 – 12:00), respectiv ora 17:00 (pe parcursul
întregii emisiuni).
Edițiile monitorizate au fost însoțite, permanent, de semnul de avertizare AP. Înaintea difuzării
programului, radiodifuzorul a informat publicul, sonor și vizual, cu privire la genul, clasificarea programului
și motivele de restricționare a vizionării, astfel:
 GENUL PROGRAMULUI: DIVERTISMENT
 Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau
împreună cu părinții ori familia
 Programul poate conține:
- violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate;
- violență de limbaj minimă ca durată;
- nuditate fără conotații sexuale.
Concurenți: Mariana, David, Mona, Akebono, Cristi, Mădălina, Andrada, George, Alexandra, Paul,
Adriana, Nicos, Bianca, Cristian
Pe parcursul celor patru ediții ale emisiunii ”Puterea dragostei” au fost făcute unele comentarii cu
conotație sexuală (sel 1, 2, 5) și au avut loc scene de violență fizică și verbală (sel 2, 3, 8, 9, 10, 11).
În repetate rânduri, concurenții au vorbit în contradictoriu, pe un ton ridicat și/sau în același timp, fără a
se putea înțelege cuvintele pe care și le-au adresat. Posibilele cuvinte injurioase/licențioase folosite de
concurenți au fost cenzurate prin întreruperea sunetului.
Uneori, chiar dacă sunetul a fost întrerupt, sensul cuvintelor injurioase/licențioase a fost evident.
Prezentatoarea Cristina Dorobanțu a atras atenția concurenților asupra limbajului și comportamentului
(sel 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Concurentul Nicos a făcut și el referire la faptul că trebuie să existe o limită pentru că
se uită și minori la emisiune (sel 11).

În urma vizionării şi analizării rapoartelor de monitorizare, având ca obiect mai
multe ediții ale emisiunii „Puterea dragostei”, difuzate în perioada 06-19.08.2020,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18
alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.
Astfel, Consiliul a reținut că, deşi edițiile analizate au fost difuzate în intervale
orare accesibile vizionării, fără restricții, de către minori, respectiv între 11.00-12.00
și 17.00-18.58, şi au fost încadrate cu semnul de avertizare AP, acestea au conţinut
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în mod repetat foarte multă agresivitate verbală, de natură a prejudicia această
categorie de public, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.
Or, în scopul asigurării protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe,
legiuitorul a prevăzut că, 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 .
De aceea, în raport de norma legală incidentă, în calitate de garant al
interesului public, Consiliului consideră că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația
de a asigura o protecție reală a publicului minor în cadrul edițiilor emisiunii „Puterea
dragostei”, difuzate în perioada 06-19.08.2020 și cu privire la care au fost primite mai
multe sesizări, astfel încât difuzarea lor trebuia făcută cu responsabilitate, pentru ca
minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, întrucât nu au suficient
discernământ şi cunoştinţe pentru a considera că un astfel de comportament şi
limbaj folosit ca cel difuzat să reprezinte un model firesc de viaţă.
Protecția minorilor și responsabilitatea radiodifuzorului cu privire la conținutul
difuzat trebuie să fie reale și efective în orice program audiovizual, indiferent de
genul acestuia, pe care îl prezintă telespectatorilor, public din care fac parte și
minorii.
Pentru aceste considerente, constatând încălcarea prevederilor legale în
materie de protecție a minorilor, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate
pentru fapte similare (ultima fiind o somație, prin Decizia nr. 462/05.08.2020), ţinând
cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu
amendă de 5.000 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) și (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 150.8/30.05.2006 eliberată la 19.11.201 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 1239.1-8/18.08.2009 eliberată la 19.11.201 pentru postul KANAL D) se
sancţionează cu amendă de 5.000 lei 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 amendă de 5.000 lei
postul KANAL D, deoarece mai multe ediții ale emisiunii „Puterea dragostei” din
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perioada 6-19 august 2020, difuzate într-un interval orar accesibil vizionării de către
minori şi încadrate cu marcajul AP, au conţinut în mod repetat foarte multă
agresivitate verbală, de natură a prejudicia această categorie de public, fapt ce
contravine art. 18 din Codul audiovizualului.
Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00 – 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.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

