Decizia nr. 772 din 20.08.2019
privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1
CUI R 8468440
Fax: 021/319.92.15

- pentru postul TVR 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 august 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 8121/29.07.2019,
8142/29.07.2019, 8151/29.07.2019, 8185/30.07.2019, 8244/31.05.2019, 8265/01.08.2019, cu
privire la emisiunile de știri și dezbateri difuzate în 27-28 iulie 2019 de postul TVR 1.
Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de autorizare
nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) și 45 alin. (1) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:
- art. 41 alin. (1): Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza:
c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane.
Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul persoanei în
cauză sau al familiei;
- art. 45 - (1): Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile,
cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.
Redăm, parțial, din raportul de monitorizare aspectele reținute ca încălcari ale
prevederilor legale citate anterior:
“Postul de televiziune TVR 1 a difuzat, în emisiunile informative din perioada 27-28 iulie 2019, informații
referitoare la tragedia de la Caracal.
27.07.2019
 Breaking News, ora 13:30
În emisiunea informativă specială de la ora 13:30, a fost difuzate știri cu titlurile: PREMIERUL
REACȚIONEAZĂ; SUSPECTUL DE LA CARACAL, REȚINUT; PREMIERUL PROPUNE ÎNĂSPRIREA
PEDEPSELOR; RAPORT ÎN CSAT DESPRE CAZUL CARACAL; V.DĂNCILĂ: NIMENI NU VA SCĂPA
NEPEDEPSIT.
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, au fost difuzate imagini din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă. Imaginile în care Gheorghe Dincă
apare încătușat au fost blurate în dreptul mâinilor.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor.
(rep. 31.14, sel. 27-13) În timp ce un reporter oferă detalii cu privire la anchetă, au fost difuzate
imagini fără sonor, în ecran partajat, având durata de aprox. 4 secunde, cu mama și mătușa Luizei Melencu,
plângând. Imaginile au fost difuzate și la 13:45.
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Reporter: Vă spuneam, continuă căutările și la casa lui Gheorghe Dincă. Dacă putem vorbi de vești bune,
se pare că carnea care a fost găsită în locuința acestuia este de proveniență animală. Însă, vă reamintesc, părinții
Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani dispărută miercuri, au recunoscut bijuteriile acesteia, care au fost găsite
în casa lui Gheorghe Dincă (…)
(rep. 38.50, sel. 27-13) Reporter (de la fața locului): Au plecat criminaliștii foarte târziu de la locul faptei.
Au plecat pe la miezul nopții. Am vorbit cu două persoane care au participat la CFL, la cercetarea la fața locului.
Mi-au zis oamenii că e o casă foarte greu de verificat. E o casă exact ca în filme, cu multe dependințe, cu multe
camere, cu foarte multă mizerie. În fiecare cameră găsești cârpe murdare. Nu-ți dau seama dacă sunt pătate de
sânge sau de altceva. Trebuie, spunea o sursă judiciară, ca cel care conduce ancheta să-și facă un plan de acțiune,
să vadă ce ia spre verificare, ce nu ia. Curtea are 1500 de metri pătrați, iarăși e plină de vegetație crescută aiurea,
sunt fiare vechi aruncate. Aici, în casă, s-au găsit fragmente osoase, s-au găsit dinți (…)
În același timp, au fost difuzate imagini cu locuința lui Gheorghe Dincă și cu coroane de flori și
lumânări așezate lângă gardul acesteia.

 Telejurnal, ora 14:00
În emisiunea informativă de la ora 13:30, a fost difuzate știri cu titlurile: REFERENDUM PENTRU
ÎNĂSPRIREA PEDEPSELOR; AUTORITĂȚILE ÎȘI PASEAZĂ VINA; SUSPECTUL DE LA CARACAL, REȚINUT;
ANCHETATORII AU RIDICAT PROBE TIMP DE 18 ORE.
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, au fost difuzate imagini din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă. Imaginile în care Gheorghe Dincă
apare încătușat au fost blurate în dreptul mâinilor și feței.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor.
(rep. 12.06, sel. 27-14) Reporter (de la fața locului): Să știți că oamenii au fost speriați de casa groazei, de
amănuntele pe care le-am aflat pe surse, din anchetă. Bucăți, fragmente osoase, acid de baterie folosit pentru
descompunerea cadavrelor. Nici nu știm dacă e așa. Sunt foarte multe informații care circulă. Oamenii au fost
speriați de lucrul acesta, dar foarte tare i-a speriat faptul că în momente de ananghie, o fată n-a putut fi ajutată de
autorități, deși a sunat de trei ori la 112. A vorbit, potrivit celor de la STS, 4 minute și 48 de secunde, și potrivit
fostului șef al Poliției Române, ultima convorbire s-a încheiat cu „Vine, vine!”
(rep. 13.20, sel. 27-14) Au fost difuzate imagini fără sonor, având durata de aprox. 4 secunde, cu
mama și mătușa Luizei Melencu, plângând, apoi acestea au fost reluate, cu sonor. Mama Luizei: Nu merita
copilul meu!
 Breaking News, ora 18:30
În emisiunea informativă specială de la ora 18:30, a fost difuzate știri cu titlurile: SUSPECT ARESTAT
PENTRU 30 DE ZILE; “ANCHETĂ COMPLEXĂ, NU EXISTĂ CADAVRU”; D.COARNĂ: EXISTĂ PROBE
INCRIMINATORII; “STS NE-A PUS SĂ CĂUTAM JUMĂTATE DE ORAS”, “NU AM AVUT INFORMAȚIA
CORECTĂ MAI DEVREME”; “EXISTĂ VARIANTA CA ALEXANDRA SĂ TRĂIASCĂ”; “DRAMĂ CUMPLITĂ
PENTRU FAMILIILE FETELOR; CAUTĂ PESTE TOT…; “STS NE-A PUS SĂ CĂUTĂM JUMĂTATE DE ORAS”;
G.DIACONU: PRESIUNEA MEDIATICĂ, O PROBLEMĂ.
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, au fost difuzate imagini din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă, imagini cu lumânările și coroanele de
flori așezate lângă gardul acesteia și imagini blurate în dreptul unor obiecte care nu au putut fi identificate, din
timpul activităților de căutare desfășurate de anchetatori într-un lac aflat în apropiere. Imaginile în care Gheorghe
Dincă apare încătușat au fost blurate în dreptul mâinilor.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor.
(S5-rep. 41.06, sel. 27-18) Au fost difuzate declarații înregistrate ale mătușii Alexandrei Măceșanu și
ale lui Alexandru Cumpănașu. Mătușa Alexandrei Măceșanu (plângând): Asta sperăm, asta sperăm, că n-o fi
moartă (și subtitrat pe ecran).
Voce din off: Pentru familiile celor două adolescente dispărute, durerea e de neimaginat. Așteaptă, cu
înfrigurare, orice veste de la anchetatori, orice mic indiciu care să le spună ce s-a întâmplat cu fetele lor.
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Alexandru Cumpănașu: Alexandra învăța bine, avea un anturaj în regulă, era frumoasă și probabil că
acesta a fost defectul ei. Și defectul ei de a avea încredere în instituțiile statului.
Voce din off: Alexandra avea doar 15 ani. Cu un curaj extraordinar, a reușit să sune la 112 și să ceară
ajutor, chiar de pe telefonul celui care se presupune că i-a fost călău. De trei ori a format numărul și a vorbit
aproape 5 minute. Familia este foarte indignată și vrea să fie pedepsiți cei care ar fi trebuit să o salveze.
Mătușa Alexandrei Măceșanu (plângând): A sunat fetița de trei ori la 112. Ei n-au fost în stare, și au
ajuns după 19 ore. După 19 ore ajungi?!
Alexandru Cumpănașu: O vecină a ieșit în stradă, și a spus vecinilor că se aud țipete în casă, iar polițiștii
și procurorul au spus să stea liniștită, că au totul sub control, să meargă, să-și vadă de treabă.
Au fost difuzate imagini cu mama Luizei Melencu, făcându-și cruce în fața lumânărilor și coroanelor de
flori așezate lângă gardul locuinței lui Gheorghe Dincă.
Voce din off: Familia Alexandrei crede că fata a fost luată cu forța în mașină.
Florea Cumpănașu, unchiul Alexandrei: Mergea cu microbuzul. Cred că ziua aia a fost o zi ordinară. N-a
știut fata ce mașină e. Ăsta e un racolor de așa ceva.
Au fost difuzate imagini fără sonor, având durata de aprox. 4 secunde, cu mama și mătușa Luizei
Melencu, plângând. Imaginile au fost reluate la 18.44, 18:53, 18:56 și 19:16.
Voce din off: Luiza avea 18 ani. Este dispărută de trei luni. S-a urcat într-o mașină de ocazie, la fel ca
Alexandra, să meargă la Caracal, și de atunci nu a mai văzut-o nimeni. Mama nu și-a pierdut speranța. Încă mai
crede că își va strânge fiica în brațe.
Mama Luizei Melencu (plângând): Acum nu se știe nimic, vă dați seama, că pentru moment, nu știm
nimic. Că e moartă, că… Ce să spun?! (izbucnește în plâns) E strigător la cer!
Voce din off: Familia Luizei bănuiește că fata este victima unei rețele de trafic de persoane.
Stelian Iordache, bunicul Luizei: Ăsta a fost în spate. Ăsta a fost scos. Alții sunt în spate. Aici e trafic de
organe. Sigur!
Voce din off: Alexandra și Luiza au lăsat în urma o mare durere, dar și revoltă. Revoltă pentru felul în
care au acționat autoritățile care ar fi trebuit să facă totul pentru a le salva.
Fragmentul a fost reluat în cadrul celor două ediții informative următoare, Telejurnal, la 20:15 (rep.
13.02, sel. 27-20), respectiv Breaking News, la ora 21:21 (rep. 21.25, sel. 27-21).
 Telejurnal, ora 20:00
În emisiunea informativă de la ora 20:00, a fost difuzate știri cu titlurile: SUSPECTUL, ARESTAT
PENTRU 30 DE ZILE; “CASA GROAZEI”, VERIFICATĂ DIN NOU; SCANDALUL SE AMPLIFICĂ; REVOLTE
DUPĂ CAZUL CARACAL; CARACAL, “RADIOGRAFIA” UNUI SISTEM BOLANV; A.CUCULIS: POLIȚIȘTII
NU TREBUIAU SĂ AȘTEPTE; “STAREA DE NECESITATE NU IMPUNE MANDAT”; “AU VRUT SĂ SE
ÎNGROAPE ÎN HÂRTII”; DRAMĂ CUMPLITĂ PENTRU FAMILIILE FETELOR DISPĂRUTE; PROBE GĂSITE
ÎN LAC ȘI ÎN CASA ORORILOR.
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, imagini cu lumânările și coroanele de flori așezate lângă gardul acesteia și imagini blurate în dreptul
unor obiecte care nu au putut fi identificate, din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă și din timpul activităților de
căutare desfășurate de anchetatori într-un lac aflat în apropiere. Imaginile în care Gheorghe Dincă apare încătușat
au fost blurate în dreptul mâinilor.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor.
(rep. 04.07, sel. 27-20) Au fost transmise detalii despre anchetă, de către un reporter, din fața locuinței lui
Gheorghe Dincă.
 Breaking News, ora 21:15
În emisiunea informativă specială de la ora 21:15, a fost difuzate știri cu titlurile: MII DE OAMENI, ÎN
STRADĂ; MINISTRUL DE INTERNE VINE CU EXPLICAȚII; DISPARIȚIILE CARE AU ÎNGROZIT ROMÂNIA;
NOI PERCHEZIȚII ÎN CASA ORORILOR; RESTURI UMANE ÎN CASA SUSPECTĂ DIN CARACAL; ANCHETĂ
EXTINSĂ; SUSPECTUL DIN CARACAL NEAGRĂ TOT; PREFECTUL ȘI SUBPREFECTUL, ÎNLOCUIȚI; SE
CAUTĂ PROBE, SE CAUTĂ VINOVAȚII…
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, au fost difuzate imagini din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă, imagini cu lumânările și coroanele de
flori așezate lângă gardul acesteia și imagini blurate în dreptul unor obiecte care nu au putut fi identificate, din
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timpul activităților de căutare desfășurate de anchetatori într-un lac aflat în apropiere. Imaginile în care Gheorghe
Dincă apare încătușat au fost blurate în dreptul mâinilor.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor.
28.07.2019
 Telejurnal, ora 14:00
În emisiunea informativă de la ora 14:00, a fost difuzate știri cu titlurile: FRAGMENTELE DE OASE
SUNT DE OM; CERCETĂRILE CONTINUĂ; SE MODERNIZEAZĂ SISTEMUL DE LOCALIZARE 112; ÎN
NUMELE ALEXANDREI.
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, au fost difuzate imagini din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă și imagini cu lumânările și coroanele de
flori așezate lângă gardul acesteia. Imaginile în care Gheorghe Dincă apare încătușat au fost blurate în dreptul
mâinilor.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor.
(rep. 01.41, sel. 28-14) Au fost transmise detalii despre anchetă, de către un reporter, din fața locuinței lui
Gheorghe Dincă.
(rep. 04.26, sel. 28-14) Au fost transmise detalii, de către un reporter aflat la sediul MAI, despre
declarațiile făcute de Raed Arafat în conferința de presă de la ora 13:30 și a fost difuzat un fragment din această
conferință de presă.
(rep. 07.41, sel. 28-14) Au fost difuzate imagini înregistrate din Piața Victoriei din București și din centrul
municipiilor Cluj-Napoca și Iași, cu persoane care își exprimă nemulțumirea față de modul în care a fost abordat
acest caz de către autoritățile române.
 Telejurnal, ora 20:00
În emisiunea informativă de la ora 20:00, a fost difuzate știri cu titlurile: “CASA ORORILOR”,
CERCETATĂ DE ANCHETATORI;“INSTITUȚIILE NU ȘI-AU FĂCUT TREABA”; IOHANNIS, ACUZAȚII
GRAVE ADUSE GUVERNĂRII; “TREBUIE APĂRAT CETĂȚEANUL, NU INFRACTORII”; “STATUL A FOST
SLĂBIT DE GUVERNAREA PSD”; CRIME ÎN SERIE LA CARACAL; MOARTE ȘOCANTĂ A
ADOLESCENTELOR DIN CARACAL; DURERE FĂRĂ MARGINI…; POLITICIENI CONTRA POLITICIENI; NOI
PROTESTE; SOLIDARITATE ROMÂNEASCĂ; MONSTRUL DIN CARACAL A RECUNOSCUT CRIMELE; S-A
ADEVERIT SCENARIUL: CRIME LA INDIGO; COMUNITATEA TRECE PRINTR-O DRAMĂ COLECTIVĂ;
TRAGEDIA DE LA CARACAL, ÎN PRESA LUMII.
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, au fost difuzate imagini din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă și imagini cu lumânările și coroanele de
flori așezate lângă gardul acesteia. Imaginile în care Gheorghe Dincă apare încătușat au fost blurate în dreptul
mâinilor.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor, cu excepția știrii difuzate la ora 20:17, despre reacția familiei Luizei Melencu la aflarea
faptului că Gheorghe Dincă a recunoscut cele două crime, avertismentul fiind, și în acest caz, doar verbal.
(rep. 59.53, sel. 28-19) Au fost transmise detalii despre anchetă, de către un reporter, din fața locuinței lui
Gheorghe Dincă.
(rep. 17.16, sel. 28-20) Au fost difuzate înregistrări audio-video, având durata totală de aprox. 30 de
secunde, cu mama și bunica Luizei Melencu, reacționând la aflarea faptului că Gheorghe Dincă a recunoscut
cele două crime.
Prezentatoare: Vestea că suspectul a recunoscut crimele a distrus și ultima brumă de speranță pe care o
mai aveau familiile celor două adolescente. De neimaginat prin ce trec acum, auzind din gura călăului cum și-a
pus în aplicare planul diabolic. Durere, furie și revoltă simt și oamenii care s-au adunat la casa monstrului din
Caracal. Vă atenționăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
Bunica Luizei Melencu (plângând și strigând): De ce ne-a omorât-o călăul ăsta? De ce nu-l omoară
legea?
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Voce din off: E greu să găsești cuvinte pentru a descrie durerea fără margini pe care o simt părinții,
bunicii, rudele și cunoscuții celor două fete ucise de criminalul din Caracal. Rând pe rând, problele adunate de
criminaliști se apropiau de confirmarea celor mai negre presupuneri, iar odată cu recunoașterea crimelor, cerul sa prăbușit peste cei care mai sperau încă.
Au fost difuzate imagini înregistrate cu mama Luizei Melencu, strigând și lovind cu palmele poarta
locuinței lui Gheorghe Dincă.
Voce din off: Mama și bunicii Luizei, adolescenta de 18 ani dispărută în urmă cu trei luni, au ajuns la
casa criminalului imediat după ce au aflat că acesta a recunoscut ororile. Și-au strigat durerea până au leșinat.
Au fost difuzate imagini înregistrate cu mama Luizei Melencu, aflată pe jos, fiind ajutată de cei prezenți să
se ridice.
Bărbat (plângând): Ce să mai fac, vine cu o pungă de oase în plasă… (și subtitrat pe ecran).
Voce din off: Oamenii s-au adunat în număr mare ca să fie alături de familiile Alexandrei și Luizei. Cu
toții sunt îngroziți de crimele comise în casa groazei de la marginea orașului Caracal și se tem pentru ei și pentru
copiii lor.
Bărbat: Ar trebui jupuit de viu! Să sufere!
Femeie: E foarte greu. E foarte trist, pentru părinți, pentru familie, pentru lumea din jur, pentru toată țara.
Ia uitați-vă câtă durere în spate acolo.
Femeie: Cum el a chinuit fetele, așa să fie el chinuit până recunoaște cât a făcut.
Femeie: Dacă Alexandra nu suna să anunțe, nu se găsea nici acum victima.
Voce din off: Pe Alexandra, fata de 15 ani care a găsit curajul să sune la 112, deși era legată și siluită, nu
a reușit să o salveze nimeni, dar apelurile ei disperate au salvat viețile altor fete, pe care criminalul din Caracal ar
fi putut să le ucidă în același mod. Ororile ar fi putut continua fără ca nimeni să le descopere.
 Breaking News, ora 21:00
În emisiunea informativă specială de la ora 21:00, a fost difuzate știri cu titlurile: MECANICUL DIN
CARACAL A RECUNOSCUT CRIMELE; CRIME ÎN SERIE LA CARACAL; CRIMINALUL, AUDIAT ZECI DE
ORE ÎN 3 ZILE; GHEORGHE DINCĂ, ACUZAT DE OMOR CALIFICAT; ALEXANDRA, UCISĂ DUPĂ CE A
SUNAT LA 112.
În cadrul știrilor, au alternat imagini cu Alexandra Măceșanu, Luiza Melencu și Gheorghe Dincă. De
asemenea, au fost difuzate imagini din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă și imagini cu lumânările și coroanele de
flori așezate lângă gardul acesteia. Imaginile în care Gheorghe Dincă apare încătușat au fost blurate în dreptul
mâinilor.
Știrile nu au fost însoțite de avertismentul cu privire la posibilul impact emoțional negativ asupra
telespectatorilor.
(rep. 59.49, sel. 28-20) Au fost transmise detalii despre anchetă, de către doi reporter, din fața locuinței lui
Gheorghe Dincă, respectiv din fața sediului DIICOT Craiova.

Vizionând înregistrări din emisiunile informative difuzate în 27-28 iulie 2019,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 41 alin. (1)
lit. c) și ale 45 alin. (1) din Codul audiovizualului.
În esență, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul unor știri din 27 și 28 iulie
2019, au fost difuzate imagini ce surprindeau reacțiile cu puternic impact emoțional ale
membrilor familiilor tinerelor din cazul Caracal, fapt de natură să contravină dispozițiilor
invocate. De exemplu, au fost difuzate imagini, însoțite fie de comentarii din voce off, fie
de titrări pe ecran: cu mătușa Alexandrei Măceșanu (plângând): Asta sperăm, asta
sperăm, că n-o fi moartă (și subtitrat pe ecran); cu mătușa Alexandrei Măceșanu
(plângând): A sunat fetița de trei ori la 112. Ei n-au fost în stare, și au ajuns după 19 ore.
După 19 ore ajungi?!; cu bunica Luizei Melencu (plângând și strigând): De ce ne-a
omorât-o călăul ăsta? De ce nu-l omoară legea?; cu mama Luizei Melencu, strigând și
lovind cu palmele poarta locuinței lui Gheorghe Dincă; cu mama Luizei Melencu, aflată
pe jos, fiind ajutată de cei prezenți să se ridice; cu un bărbat plângând: Ce să mai fac,
vine cu o pungă de oase în plasă… (și subtitrat pe ecran).
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Față de această abordare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
respectat dreptul la intimitate a membrilor familiei acestei tinere, difuzând imagini care
scoteau în evidență trauma greu de imaginat prin care au trecut aceștia.
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 somaţie publică.
Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de autorizare nr.
1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018 pentru postul de televiziune TVR 1) se
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) lit. c)
și 45 alin. (1) 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 post, 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 somaţie publică postul de
televiziune TVR 1, deoarece, în cadrul unor știri din 27 și 28 iulie 2019, au fost difuzate
imagini ce surprindeau reacțiile cu puternic impact emoțional ale membrilor familiilor
tinerelor din cazul Caracal, fapt de natură să contravină articolelor 41 și 45 din Codul
audiovizualului.
Potrivit acestor norme, radiodifuzorii nu pot difuza imagini care exploatează sau
scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane, având obligația să respecte
intimitatea persoanei aflate în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o
nenorocire.”
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

