
 

 

 
Decizia nr. 624 din 03.11.2020 

privind somarea S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. 
Bucureşti, Bd Mărăști, nr. 65-67, pavilion T, sect. 1 

CUI 218684823 
Fax: 031.8055941 

 
- pentru postul de televiziune  KANAL D 

BUCUREŞTI, Bd Mărăști, nr. 65-67, pavilion T, sect. 1 
 
 
Întrunit în şedinţa publică din 3 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcția de specialitate, în 
baza reclamației  
nr. 9368 din 25.09.2020, pentru ediția emisiunii „Puterea dragostei” difuzată de postul 
de televiziune KANAL D în 24.09.2020. 

Postul de televiziune KAKAL D aparţine S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL 
S.A., licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.8/30.05.2006 eliberată la 27.11.2018 şi decizia 
de autorizare nr. 1239.1-8/18.08.2009 eliberată la 19.11.2019. 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini din emisiunea analizată, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat, pe de o parte, prevederile  
art. 39 alin. (2)  din Legea audiovizualului raportate la prevederile art 19, lit. f) și l) din  

Codul Audiovizualului, potrivit cărora: 
- 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. 19 alin. (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au 
drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul 
acestora. 

    (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi 
furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: 

    f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor 
sau adolescenţilor; 

Astfel, conform raportului de monitorizare postul de televiziune Kanal D a difuzat 
în data de 24.09.2020, în intervalul orar 11:00-12:00 şi 17:00-19:00. emisiunea Puterea 
Dragostei. Emisiunea este o înregistrare.  

Edițiile monitorizate au fost însoțite, permanent, de semnul de avertizare AP. 
Înaintea difuzării programelor, 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 
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 Programul poate conține: 
- violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate; 
- violență de limbaj minimă ca durată; 
- nuditate fără conotații sexuale. 

Prezentatoare: Cristina Dorobanţu. 
Concurenți: Adriana, Andrada, Andreea, Alexandra, Aya, Mariana, Mădălina, Mona, 

Akebono, Alexandru, Cristian, George, Marinescu, Nicos, Paul şi Seba. 
În prima emisiune din 24.09.2020, în intervalul orar 11:00-12:00, una dintre concurente, 

Mădălina, a fost imobilizată de Akebono, iar Paul şi Alexandru i-au turnat în cap, un ou crud şi 
clor (Domestos), pentru a fi pedepsită, de băieţii concurenți din casa Puterea Dragostei. În 
raport, a fost transcris dialogul aprins dintre aceștia. 

Mădălina este în vizită în casa băieților, iasă dintr-o cameră în care a stat de vorbă cu 
George, iar la ieșire este imobilizată de Akebono iar Paul şi Alexandru îi toarnă pe cap un ou şi 
clor. 

Titluri afișate pe ecran: ROXANA ÎNCEARCĂ SĂ ÎŞI SALVEZE COLEGA, ÎNSĂ PE 
MĂDĂLINA O AŞTEAPTĂ O „SURPRIZĂ” NEPLĂCUTĂ!; BĂIEŢII AU „REDECORAT-O” PE 
MĂDĂLINA! FETELE S-AU NĂPUSTIT ÎN AJUTORUL EI!; MĂDĂLINA LA CAPĂTUL 
RĂBDĂRII! PE BĂIEŢI ÎI AŞTEAPTĂ CLIPE GRELE!;  

Alexandra: Mădălina, vino, te rog, acasă! 
Mădălina: Nu mai pot să ies afară de aici! 
Alexandra: Ieşi cum a intrat Paul, aşa ieşi şi tu şi ia-l şi pe George te rog. 
George: Stai aicea. 
Mădălina: E intrarea spre interior. Se deschide spre interior, nu spre exterior. 
Alexandra: Cum a intrat Paul aşa intri, ieşi şi tu. Ia-l şi pe George. 
Mădălina: Aaaa.... 
Akebono: Oul, oul! 
Mădălina: Nu-mi da! 
Akebono: Hai mă repede cu oul, repede cu oul, repede, repede cu oul hai! 
Mădălina: Aaaa.... (neinteligibil) 
Alexandru: Măăă... ha, ha, ha..., merge? Hai. (neinteligibil) Hai şi tu! 
Mădălina: Nu, nu... 
Akebono: Hai Gigel. De ce stai acolo? (neinteligibil) 
Alexandra: Nu o lăsaţi acolo! 
Alexandru: Vai, mamă! 
Alexandra: Mariana, du-te tu, doar tu ,atât, doar tu, atât, hai. 
Mădălina: Îmi cumpărați haine, să mor eu, deci nu mai stau așa. Îmi cumpărați haine. 

Deci, mă jur pe ce am mai sfânt că îmi cumpărați haine. 
Alexandru: Nici o problemă, se cumpără şi haine, se cumpără şi haine.   
Mădălina: Nu mai stau. 
În a doua emisiune din 24.09.2020, în intervalul orar 17:00-19:00, concurenții discută 

despre felul în care băieții s-au comportat cu Mădălina. 
Fetele discută despre starea de sănătate a Mădălinei și faptul că a fost dusă la spital. 
Titluri afișate pe ecran: FARSELE AU ATINS COTE GREU DE ANTICIPAT! CARE VOR 

FI CONSECINŢELE PENTRU CEI IMPLICAŢI?; 
Andrada: Nu este posibil ca din cauza unor jocuri exagerate să sufere cineva. 
Alexandra: Ce are Mădălina? 
Andrada: Au dus-o la spital. 
Alexandra: Ce? 
Andrada: Au dus-o la spital. 
Alexandra: De ce? 
Andrada: Că-i e rău, de la mirosul ăla de clor 
Andrada a vorbit simultan cu Mariana (neinteligibil). 
Mariana: Nu mi se pare normal, frate, nu mi se pare normal. 
Concurentele au vorbit simultan (neinteligibil). 
Mariana: Stați puțin, dar nu e normal, măi Alexandra, că vine clorul pe faţă, că clorul 

este toxic, e o substanţă toxică. Nu ai cum să te joci cu aşa ceva, nu ai cum, pur şi simplu. 
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Eu înţeleg că- de joc, dar uită-te, frate, cu ce-i dai, că poţi să rămâi fără vedere, poţi să ţi 
se întâmple atâtea chestii.    

Băieţii discută despre ce s-a întâmplat cu Mădălina, apoi este filmată Mădălina cum 
ajunge la spital. Unele cuvinte au fost cenzurate de post, prin întreruperea sunetului. 

Titluri afișate pe ecran: NICOS VS CRISTIAN! A RENĂSCUT VECHEA LOR 
RIVALITATE?; UN MOMENT DE NEATENŢIE S-A LĂSAT CU URMĂRI NEFERICITE 
PENTRU MĂDĂLINA!; FARSELE AU ATINS COTE GREU DE ANTICIPAT! CARE VOR FI 
CONSECINŢELE PENTRU CEI IMPLICAŢI?; 

Cristian: Şi eu îmi dau cu părerea când vreau eu. 
Cristian: Suntem de acord. 
Akebono: Gata măi că o daţi în ceartă şi nu e bine. Hai să vorbim despre ce a păţit 

Mădălina. Mamă i-a murdărit (sunetul a fost întrerupt) dacă știam că-i..., băi mi-am dat..., știam 
că-i clor, dar nu mi-am dat seama pe moment, am crezut că-i de aia de spălat vase, că-l 
opream, bă, oprește, că-i clor! 

George: Da ce, i-a stricat bluza? 
Akebono: Nu, da în cap, frate, i-a dat în cap! 
Paul: Cine i-a dat în cap cu clor? 
Akebono: Alexandru. 
Paul: Alexandru, la cine? 
Akebono: La Mădălina. 
George: Îi face părul din negru alb. 
Paul: Mamă, mamă, cu clor o vrut să deie? 
Akebono: I-a dat (sunetul a fost întrerupt) de la de (neinteligibil), îi ăla... 
Nicos: Cine i-a dat cu clor în cap, Mădălinei? 
Akebono: Alex. 
Nicos: Alex parcă, parcă, nu? 
Începând cu ora 17:27, Cristina Dorobanțu a venit în casa concurenților pentru a sta de 

vorbă cu aceștia despre ce s-a întâmplat cu Mădălina.  
Titluri afișate pe ecran: JOCURILE DUSE LA EXTREM AU CUTREMURAT CASA ÎNCĂ 

O DATĂ!B MĂDĂLINA A IEŞIT CEA MAI ŞIFONATĂ!; 
Alexandra: Au prins-o pe Mădălina, pentru că ei oricum erau cu alea în mână, deci 

indiferent de situație, cine ieșea primul, ăla primea! 
Cristina Dorobanţu: Nu vă cert Alexandra, dar vă întreb, e normal? 
Alexandra: Da nu, nu, deci cu clorul şi cu Mădălina,  cu ce s-a întâmplat... 
Cristina Dorobanţu: Nu mai folosi cuvântul clor, spune... (neinteligibil). 
Alexandra: Ce s-a întâmpat cu Mădălina, nu a fost planificat de noi, deci totul a fost de la 

băieţi. 
Cristina Dorobanţu: Voi nu vă cunoașteți limitele, nici voi, nici ei?  Pentru că de foarte 

multe ori am venit în fața voastră şi v-am rugat să nu mai faceți ceea ce faceți! Nu este normal. 
O să-l întreb pe Alexandru dacă el dă cu roșii pe pereții casei lui? 

În a treia emisiune, din 25.09.2020, în intervalul orar 17:00-19:00, sunt prezentate 
conflictele dintre băieți, starea de sănătate a Mădălinei şi decizia organizatorilor de a descalifica 
doi concurenți. 

Începând cu ora 17:29, Cristina Dorobanţu a venit în casa concurenților pentru a discuta 
despre conflictele apărute între Marinescu şi câțiva băieți. Unele cuvinte au fost cenzurate de 
post, prin întreruperea sunetului. 

Titluri afișate pe ecran: MARINESCU, PUS LA ZID FĂRĂ MENAJAMENTE! SE VA LĂSA 
EL DOBORÂT SAU LE VA FACE FAŢĂ BĂIEŢILOR?; 

Cristina Dorobanţu: Fizic? 
Cristian: Îngrijit, a fost la sală şi cam atât. 
Cristina Dorobanţu: Apropo de îngrijit, Paul, de ce afirmai despre Marinescu că are, ce 

spuneai că...    
Paul: Că are, nuuu, am spus că are păduchi, am spus că are păduchi în cap şi pe 

cap. Nu are neuroni, are păduchi în cap, e nespălat! Nu face duș! 
Cristina Dorobanţu: De unde ai tras tu concluzia asta? 
Paul: Păi el vine în fiecare dimineață cu așa păr în cap şi pute, nu face duş! 
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Cristina Dorobanţu: Măi, nu mai faceți astfel de afirmații!  
Paul a vorbit simultan cu Cristina Dorobanțu (neinteligibil). 
Paul: la wc, scuzați că aduc asta în discuție...  
Cristina Dorobanţu: Lasă, lasă, (sunetul a fost întrerupt) lasă, nu vreau să aud, sunt bine 

așa!  
Paul: La cât mănâncă! 
Marinescu: (neinteligibil) cu adevărat, să vii tu să ștergi cu peria la mine la wc, acolo! 
Paul: Stai liniştit, că nici ăștia de la crematoriu nu-ţi spală ţie jugul ăla, nici ăştia de 

la crematoriu nu-ţi suportă mirosul ăla! 
Cristina Dorobanţu: Da, nu doar tu aveai discuții cu Marinescu şi George avea, eu zic mai 

bine... 
Titluri afișate pe ecran: TENSIUNILE DINTRE PAUL ŞI MARINESCU SE AMPLIFICĂ LA 

FIECARE AFIRMAŢIE! EXPLOZIA, IMINENTĂ?; 
Cristina Dorobanţu: Mâine, trebuie să vă îmbrăcați, o să mă gândesc eu la o temă şi vă 

spun despre ce este vorba şi fetele or să vă jurizeze. 
Paul: Băi, du-te de aici că puți, ia, măi, mâna de pe mine că miroşi, du-te de aici 

(neinteligibil).  
Paul: Mai pune mâna pe mine, jur, mai pune odată mâna pe mine şi când îţi fac 

(sunetul a fost întrerupt), să vezi după aia piticul ce-ţi face!   
Mariana: Aţi vrut să faceţi ceva frumos, dar din păcate... 
Cristina Dorobanţu: Nu, eu nu pot să iau parte la așa ceva, nu mai vreau să privesc nu 

mai sunt dispusă să accept! 
Cearta dintre Paul şi Marinescu, urmată de conflictul violent dintre ei şi aplanarea lui de 

către personalul organizatorilor. Unele cuvinte au fost cenzurate de post, prin întreruperea 
sunetului. 

Titluri afișate pe ecran: REPLICI TĂIOASE RĂSUNĂ! TENSIUNILE DINTRE 
MARINESCU ŞI BĂIEŢI, GATA SĂ EXPLODEZE ÎN ORICE CLIPĂ; CUTREMUR ÎN CASA 
BĂIEŢILOR! TENSIUNILE DINTRE PAUL, AKEBONO ŞI MARINESCU AU DEGENERAT!; 

Paul: Deştia ca tine am văzut, frate, care s-o apucat de sală, şi-o dat (sunetul a fost 
întrerupt), or fost fătălăi în şcoală, înţelegi?  

Marinescu: Ce au fost (neinteligibil) pălmi, palme? 
Paul: Şi după ce a tras un pic la sală, au pus ceva muşchi pe ei şi dacă strigă unul 

păi să (sunetul a fost întrerupt) pe ei, înţelegi? Tu, la scandal, eşti (sunetul a fost întrerupt)  
Marinescu: Ce (sunetul a fost întrerupt). 
Paul: Pe mine? 
Băieţii: Măi, băi....  stai, stai... băi... 
Fetele o liniștesc pe Mariana care a stat lângă Mădălina când i s-a făcut rău la baie. 
Titluri afișate pe ecran: ŞOC ÎN CASA FETELOR! MĂDĂLINA SE RESIMTE DUPĂ 

JOCURILE CONTROVERSATE DE IERI!; MARIANA ÎN LACRIMI! STAREA MĂDĂLINEI A 
DUS-O ÎN PRAGUL DISPERĂRII!; MĂDĂLINA SE RESIMTE DUPĂ JOCURILE 
CONTROVERSATE DE IERI! CONSECINŢELE FARSEI, MAI GRAVE DECÂT SE CREDEA?;  

Mădălina: ...eu nu-mi simt mâna asta! 
Adriana: S-au mai întâmplat lucruri de genul până acum? 
Alexandra: Gata, gata, te rog calmează-te, te rog nu plânge, te rog liniștește-te, te rog 

liniștește-te, o să fie bine, stai liniștită! Mariana, te rog, gata, stai liniștită, stai liniștită! 
Mariana: eu am văzut-o de pe scări cum mergea într-o parte, mergea într-o parte şi 

am fugit imediat după ea la baie şi mi-am dat seama că o să i se întâmple ceva, uite aşa 
se balansa şi nu avea aer, n-avea aer, dacă ea are probleme cu inima şi când am văzut-o 
că cade jos nu ştiam ce să-i fac pur şi simplu. 

În culise. 
Mădălina: ... nu-mi simt partea asta! 
Titluri afișate pe ecran: - 
Cristina Dorobanţu: De ce nu puteţi discuta civilizat, de ce să se ajungă aici? 
Marinescu: Domnişoara Cristina, cum v-am spus, niciodată nu sunt omul care să ridice 

mâna la persoana din faţa mea. El a făcut treaba asta şi, după părerea mea, să şi-o asume. 
Să şi-o asume. 
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Cristina Dorobanţu: Dar tu, voi, nu vă dați seama că cei de acasă vă privesc şi vă 
pun o etichetă? 

Marinescu: Ba da, sunt foarte conștient, tocmai de-asta am şi spus că nu reacționez la 
violenţă cu violenţă. 

Cristina Dorobanţu: Şi în momentul când i-ai văzut pe aşa, pe băieţi, nu astăzi, de-a 
lungul timpului, de ce n-ai ales să te retragi? 

Marinescu: Păi tocmai asta am făcut, domnişoara Cristina, m-am retras din grup. Asta 
am făcut. După câte aţi observat, şi în casă, unde sunt ei prezenţi, eu nu sunt, eu mă retrag. 

Cristina Dorobanţu: N-ai putut nici o clipă să te apropii de ei în aşa fel încât să 
formaţi un grup frumos şi să nu ajumgeşi în astfel de situaţii? 

Marinescu: Nu, în niciun caz, niciodată. 
Cristina Dorobanţu: De ce? 
Marinescu: Deoarece ar fi trebuit să fie totul fals, o prietenie falsă între mine şi ei şi eu nu 

sunt pentru treburile astea. Eu vreau, dacă am nişte prieteni, să-mi fie aproape şi să nu 
aibă apucături de acest gen, pe care le-au avut ei. 

Cristina Dorobanţu: Te-ai aşteptat vreo secundă că băieţii vor reacţiona aşa? 
Marinescu: Nu, nici măcar o secundă nu m-aş fi aşteptat. Adică m-aş fi aşteptat să 

mai arunce cu o masă, să mă apăr, sî mă dau la o parte, dar să recurgă... Să ajungem să 
ne alergăm pe aici, prin casă, peste tot, să vină afară, aici, să vină lume din staff cu mine 
să mă apere... Eu nu am nevoie de apărare, dar... Deci, efectiv, le-am văzut ura în ochi, 
credeţi-mă. Deci le-am văzut toată ura în ochi. Ca nişte hiene care sunt în Africa şi vor să 
sară asupra prăzii, exact aşa i-am văzut eu pe ei, credeţi-mă.  

Cristina Dorobanţu îi anunţă pe Paul şi Akebono că au fost descalificaţi din cauza 
violenţelor pe care le-au provocat. Unele cuvinte au fost cenzurate de post, prin întreruperea 
sunetului. 

Titluri afișate pe ecran: INCIDENTELE DINTRE MARINESCU ŞI BĂIEŢI AU 
CUTREMURAT CASA! CARE VOR FI CONSECINŢELE?; ÎN URMA ACŢIUNILOR DIN 
TIMPUL INCIDENTELOR CU MARINESCU, PAUL ŞI AKEBONO AU FOST DESCALIFICAŢI! 

Cristina Dorobanţu: Din păcate, Paul, astăzi, am să-ţi transmit următorul lucru: 
competiția „Puterea Dragostei” nu acceptă ceea ce s-a întâmplat astăzi în casă, suntem 
casa Puterea Dragostei, nu casa violenţei, nu casa luptelor, casa luptelor pentru iubire, 
dacă vreţi. Prin urmare, astăzi vei primi un cartonaş roşu şi vei fi descalificat! 

George: Direct, de ce direct? 
Akebono: Gata, şi eu plec 
George: De ce? 
Cristina Dorobanţu: Akebono, o să te rog să te așezi şi, pentru ultima dată, să mă 

asculţi. Akebono, şi tu vei fi descalificat. 
 George: Adică scoateți doi oameni pentru unul care a instigat încontinuu şi eu l-am rugat, 

l-am rugat timp de două ore să se oprească? Scoateți doi oameni pentru asta? 
Cristina Dorobanţu: Nu acceptăm acte de violenţă! 
George: Da (sunetul a fost întrerupt), acceptaţi (sunetul a fost întrerupt), acceptaţi?  
Cristina Dorobanţu: De ce aţi ajuns până în momentul în care... 
După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea înregistrărilor, membrii 

Consiliului au constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 39     
alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora 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, 
raportat la prevederile 19  alin. (1) din Codul audiovizualului conform cărora, criteriile în 
funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei 
minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora și ale alin. (2), 
conform cărora responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi 
furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: f) 
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psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau 
adolescenţilor. 

Astfel, radiodifuzorul nu a ţinut cont de psihologia personajelor şi reperele morale 
pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, în sensul că modalitatea, în care o 
concurentă a fost a fost imobilizată de către un alt concurent, în timp ce alți doi 
participanți la emisiune îi toarnă acesteia pe cap un ou şi o substanță ce conține clor, 
precum și consecințele acestui fapt, concurenta respectivă ajungând la spital în vederea 
unei evaluări medicale având în vedere tipul substanței cu care a fost stropită. Mai mult, 
aceștia nu au conștientizat pe deplin consecințele faptei și efectele pe care clorul le-a 
provocat sau i le-ar fi putut provoca colegei lor de emisiune,  tratând acest aspect ca ca 
pe o problemă minoră, având drept consecință murdărirea bluzei.  

În aceste condiţii, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a asigura o protecţie 
reală a minorilor, deoarece difuzarea emisiunii cu un astfel de conţinut trebuia făcută cu 
responsabilitate şi cu respectarea cerinţelor legale, menite să protejeze această 
categorie de public. În acest scop, legiuitorul a prevăzut că difuzarea unor programe 
care, prin conţinutul lor, pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se 
face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la 
vizionarea lor. 

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de 
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al 
interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor 
legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, 
mentală şi morală a acestora. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii, prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.  

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

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

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că nu a fost respectat 
principiul interesului superior al minorului în programele de televiziune și că dreptul 
minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine a fost prejudiciat. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (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 27.11.2018 şi decizia de autorizare  
nr. 1239.1-8/18.08.2009 eliberată la 19.11.2019 pentru postul KAKAL D) se 
sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la 
prevederile art 19 alin. (1) și (2) lit. f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 S.C. DOGAN 
MEDIA INTERNATIONAL S.A. 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 
KANAL D, deoarece emisiunea „Puterea dragostei” din 24 septembrie 2020, în cadrul 
căreia, unei concurente i-a fost turnat în cap, un ou crud şi o substanță ce conține clor, 
substanță care a afectat-o pe acesta, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 39 
din Legea audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor menționate 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.” 
 

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 

 
 


