Decizia nr. 785 din 03.09.2019
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,
Construcţia C1, parter, jud. Prahova
CUI: 14954665
Fax: 0378.603.160
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis sancţionarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., după ce în
şedinţa din 20 august 2019 a vizionat şi analizat raportul întocmit de Direcţia
Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 8151/29.07.2019; 8261/01.08.2019;
8142/29.07.2019;
8121/29.07.2019;
8185/30.07.2019;
8265/01.08.2019;
8244/31.07.2019, cu privire la modul în care radiodifuzorul a reflectat tragedia de la
Caracal în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în 27 și 28 iulie 2019, de
postul ROMÂNIA TV.
Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (3), 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 (Codul
audiovizualului), potrivit cărora:
- art. 34 alin. (3): Este interzisă difuzarea de imagini care prezintă interioare
ale unui spaţiu privat, fără acordul scris al celui care îl ocupă în mod legal.
- 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:
“Au fost monitorizate emisiunile de știri și dezbatere difuzate de postul de televiziune România TV,
în perioada 27- 28.07.2019, în intervalul orar 06:00-24:00, care au avut ca subiect cazul fetelor dispărute din
Caracal.
27.07.2019
S1(rep.00.00-03.55, sel.27-6)

Breaking news, ora 06:00-07:00
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Titluri (ex.): FILMUL CRIMELOR CARE A ÎNGROZIT O ȚARĂ ÎNTREAGĂ; DE CE NU AU
INTERVENIT POLIȚIȘTII; CINE SUNT FETELE TORTURATE ȘI UCISE DE MONSTRU
S-a discutat despre cazul celor fete care au fost ucise de un criminal în serie din Caracal, ambele fiind
luate la ocazie. Imaginile au conținut avertizarea scrisă: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA
EMOȚIONAL.
Au fost difuzate imagini cu cele două fete și s-a relatat faptul că Alexandra ar fi sunat de 3 ori la
112 din casa bărbatului spunând că a fost bătută, violată și legată cu sârmă ghimpată.
Au fost difuzate imagini cu sunet cu mama uneia dintre fete, plângând și țipând: De ce i-a făcut
treaba asta? De ce i-a făcut?
O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și în grupajul de la ora 07:00;
S2 (rep. 03.51-07.48, sel.27-6)
A fost difuzată o imagine fără sunet cu o femeie care gesticula în fața unui cordon de jandarmi,
aproape leșinând.
A fost transmisă o înregistrare cu un bărbat, nefiind menționat numele acestuia, care a menționat,
din fața casei suspectului, că are informația că au fost recuperate oseminte care provizoriu care par a fi
de natură umană.
O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și în grupajul de la ora 07:00.
S6 (rep.18.00-20.13, sel.27-6)
Titluri (ex.): PĂRINȚII FETELOR UCISE, LACRIMI ȘI ȚIPETE LA LOCUL CRIMELOR;
În știre s-a precizat că mama Luizei a ajuns la locul crimei și este în stare de șoc. A fost făcută
precizarea verbală și scrisă: ATENȚIE! IMAGINILE CARE URMEAZĂ VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL
Au fost difuzate imagini cu sunet cu mama uneia dintre fete, aflată în fața casei suspectului,
plângând și țipând: De De ce i-a făcut treaba asta? Că nu a făcut rău la nimeni! N-a făcut! De ce i-a
făcut?Pentru ce i-a făcut treaba asta? Pentru ce i-a făcut treaba asta că nu merita copilul meu! Nu merita
copilul meu! Nu merita, nu merita! Nu merita copilul meu, nu merita copilul meu! Un alt bărbat adaugă:
scaunul electric, justiția, legea să-și facă datoria! O femeie chestionată de un reporter a adăugat că nu știe
nimic de Luiza, s-au gândit că poate fi același caz, dar ceva concret nu au.
S7(rep.20.20-21.30,sel.27-6)
Titluri (ex.): NOI IMAGINI DIN CASA GROAZEI, CE AU DESCOPERIT CRIMINALIȘTII;
S-a menționat că în casa criminalului s-au găsit rămășițe și din alte cadavre. Avem imagini
necenzurate din casa ororilor.
Imaginile au conținut avertizarea scrisă: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA
EMOȚIONAL.
Au fost difuzate imagini cu sunet cu mama uneia dintre fete, aflată în fața casei suspectului,
plângând și țipând: De ce i-a făcut treaba asta? Că nu a făcut rău la nimeni! N-a făcut! De ce i-a
făcut?Pentru ce i-a făcut treaba asta?
O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și în grupajul de la ora 07:00;
S7(rep.21.30- sel.27-6)
Titluri (ex.): REVOLTĂ ÎN STRADĂ LA CARACAL, OAMNEII AU ATACAT JANDARMI
S-a menționat că au avut loc proteste la Caracal în momentul când anchetatorii au părăsit locul crimei.
A fost difuzată o imagine fără sunet cu o femeie care gesticula în fața unui cordon de jandarmi,
aproape leșinând.
O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și în grupajul de la ora 07:00; 08:00.
Breaking news, ora 08:00-09:00
S9(rep.58.09-, sel.27-7)
Titluri (ex.): CAZUL CRIMELOR DIN CARACAL, PRELUAT DE DIICOT;
În știre s-a menționat că suspectul urmează să fie dus la Tribunalul Dolj pentru audieri.
Prezentatoare: Potrivit unor surse din anchetă, pe trupul bărbatului au fost găsite urme de păr ars.
Imaginile au conținut avertizarea scrisă: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA
EMOȚIONAL.
În acest sens au fost difuzate fotografii cu fetele și imagini cu fragmente de oase, unele fiind
numerotate ca probe, din casa și curtea bărbatului, dar și imagini dar și cu acesta în momentul capturării,
mâinile încătușate fiind blurate.
Au mai fost prezentate imagini cu sunet cu mama uneia dintre fete, aflată în fața casei suspectului,
plângând și țipând: De ce i-a făcut treaba asta? Că nu a făcut rău la nimeni! N-a făcut! De ce i-a
făcut?Pentru ce i-a făcut treaba asta?
O știre cu conținut asemănător a fost difuzată și în grupajul de la ora 09:00
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Breaking news, ora 10:00-11:00
S10 (rep.58.56-02.41, sel.27-9, 27-10)
Titluri (ex.): CRIMINALUL ÎN SERIE A FOST DUS LA TRIBUNAL PENTRU ARESTARE; FILMUL
AGONIEI ALEXANDREI, CELE 19 ORE DE COȘMAR; SUSPECTUL REȚINUT PENTRU TRAFIC DE
MINORI ȘI VIOL;
În ecran splitat, cu mențiunea ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL, au
rulat imagini cu oseminte și diverse probe numerotate, cu mama Luizei care plângea.
28.07.2019
Ora 08:00-Știri
În Știrile de la ora 08:00, a intervenit în direct, de la Caracal, reporterul Claudia Predilă. Pe
ecran partajat au fost difuzate imagini cu probele din anchetă: dinți și oase. Imaginile respective au fost
marcate: ATENȚIE!IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL! Fără avertisment sonor citit de
prezentatoare.
Titluri: Cui aparțin cenușa și oasele găsite în casa criminalului; Criminalul: Nu am văzut-o pe fată,
nu am luat-o cu mașina; Imagini în direct de la Casa Ororilor; Soarta adolescentei a emoționat o țară
întreagă; Transmisiune specială de la biserică; Oamenii se roagă pentru Alexandra;
În Știrile de la ora 09:00, a intervenit în direct, de la Caracal, reporterul Claudia Predilă. Pe
ecran partajat au fost difuzate imagini cu probele din anchetă: dinți și oase. Imaginile respective au fost
marcate: ATENȚIE!IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL! Fără avertisment sonor citit de
prezentatoare. ( 28-9/00:00-00:16).
Ora 13:00 -Știri
Titluri/Subtitluri: Ce le spune acum suspectul anchetatorilor în Casa Groazei; Anchetatorii au
descins la casa Alexandrei/ Imediat: Raed Arafat, anunț în direct la România TV despre scandalul apelurilor
la 112 în cazul Alexandrei; ;
Supratitluri: Suspectul susține că nu le-a văzut vreodată pe fete;
Ilustrație la intervenția telefonică în direct a reporterului RTV Claudia Predilă: în intervalul
13:00-13:02: 02 (Sel 10/ 00:00-02:02) au fost difuzate în buclă, pe ecran întreg, probele oase și dinți
prezumate a fi de natură umană. Imagini marcate cu avertisment grafic și avertisment vocal al
prezentatorului. Sunt practic 3 cadre care se reiau.
Titlu: Anchetatorii au descins la casa Alexandrei
Sel 10 Rep 28-13 Sel 00:00-05:29
Prezentator: Bun și mergem acum la Casa Alexandrei, doamnelor și domnilor! Anchetatorii merg
acum în a patra zi, acolo. Ioana Cârstea e acolo și ne spune în direct ce ar putea să caute să mai găsească
după atâtea zile și ce vedem, acum în direct, Ioana!
Ioana Cârstea-reporter România TV: Bună ziua! Bun găsit tuturor! Vedeți casa în care a crescut
Alexandra. Aici în curte sunt oameni, mama și tatăl Alexandrei...
Prezentator: Bine Ioana, dacă poți să ne lămurești … În aceste momente, colegul tău operator ne
arată familia care este la masă, anchetatorii… Spune-ne un pic, ce se întâmplă acolo, în curte. ( Sel
10/03:00-03:38)
Ioana Cârstea-reporter România TV: Este doar familia, au venit câțiva dintre apropiații familiei
Alexandrei, ei au venit și stau în aceste momente în curte. Nu vor să vorbească cu cei din presă, cu
siguranță trec prin momente groaznice și nu pot să spună absolut nimic. Așteaptă ca anchetatorii să le facă
dreptate. Până la această oră, procurorii DIICOT sau alte autorități nu au venit aici, la ei....
În data de 28.07.2019, la ora 13:02 se declanșează subiectul Anchetatorii au descins la casa
Alexandrei. Deși anchetatorii nu ajunseseră încă la casa Alexandrei postul România TV a difuzat
imagini filmate din stradă, prin gardul de plasă, în curtea familiei, unde se aflau rude și apropiați,
potrivit relatării reporterului RTV Ioana Cârstea . Imaginile au fost difuzate pe ecran întreg, apoi pe
ecran partajat ( Sel 10/ 01:53-05:29).
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Imaginile din curtea familiei Măceșanu, filmate din stradă, prin gard, au fost difuzate pe ecran
întreg sau partajat 12 minute și 15 secunde. ( Rep 28-13/01:53-14:22).
◼ Ora 14:00-Știri prezentate de Cristina Herea (In: 20-13/58:33)

În Știrile de la ora 14:00, a avut o intervenție telefonică în direct, reporterul Ioana Cârstea, care
se afla în fața casei Alexandrei. Intervenția telefonică a fost ilustrată cu imagini cu mama fetei care se
afla în curte, înconjurată de alte persoane. Filmarea este făcută din stradă, prin gardul casei. Aceste
imagini sunt difuzate pe ecran întreg-în timpul intervenției telefonice a reporterului Ioana Cârstea și pe
ecran partajat (pe jumătate de ecran) în timpul discuției din platou, cu invitații Cristinei Herea.
Imaginile sunt marcate dreapta-sus, în dreptunghi roșu: EXCLUSIV, iar dreapta jos, tot pe fond
roșu: CASA ALEXANDREI.
Sel 12 Rep 28-14 Sel 00:00-01:39 ( continuare de pe Sel 1)
Cristina Herea: Ioana, mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor vedeți imagini de la casa
Alexandrei. În imagini o vedeți pe mama Alexandrei . Așa cum spunea și colega mea, anchetatorii sunt în
aceste momente și discută cu familia, dar vor lua iată și elemente ce au aparținut acesteia pentru a ajuta în
desfășurarea acestei anchete. (Sel 2/01:22-01:39).
Ora 15:00 –Știri
La ora 15:24, postul România TV a întrerupt materialul pe care îl difuza, a intrat în direct pentru
a transmite reacțiile rudelor Luizei, la aflarea știrii că Gheorghe Dincă a declarat că le-a ucis pe ambele
fete: atât pe Alexandra cât și pe Luiza.
Titlu: Monstrul a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra și Luiza; Monstrul recunoaște că a ars fetele
ucise; Familiile fetelor ucise, clipe dramatice; Familiile fetelor au aflat mărturia monstrului; Revolta
familiilor după mărturisirea crimelor; Rudele fetelor au leșinat după mărturia criminalului;
Supratitlu: Avocat: în urma loviturilor le-a omorât pe fete; Avocat: Suspectul spune că fetele au venit
de bunăvoie; Avocat: El spune că fetele au venit pentru relații sexuale; Anchetator: suspectul recunoaște că
le-a ars; Suspectul spune că le-a ucis pe Alexandra și Luiza;
Sel Rep 24-15 Sel 24:02-29:54
Imagini cu un bărbat întins pe jos, căruia i se dă apă. Acesta își dă cu apă pe față. Un alt bărbat
încearcă să îl ridice de pe jos.
Imagini cu marcaj: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL.
Prezentator: Imagini care vă pot afecta emoțional. Familia Luizei, fata care a fost ucisă, de acest
Gheorghe Dincă, încă de acum patru luni de zile, este acum în fața curții criminalului, șocat de această
veste. Colega noastră Lili Ruse e și ea acolo.
Voce din mulțime: Chemați o salvare!
Lili Ruse: Radu, sunt cele mai grele momente pe care le-am văzut. Nu ca jurnalist, ci ca om. Familia
Luizei a aflat că acest personaj, acest om odios, a recunoscut faptele. Au venit aici, au trecut efectiv…
efectiv, prin cordonul de jandarmi, încercând să intre în curte, urlând pur și simplu urlându-și durerea și
disperarea. De ce ne-ați spus? De ce ne-ați spus? O vedeți și acum pe mama Luizei, încercând să intre în
Curtea Ororilor. ...Au venit aici și își strigă efectiv durerea. Au încercat, repet: să rupă efectiv cordonul de
jandarmi și să intre în curtea unde foarte probabil și fata lor și-a pierdut viața. ...O durere fără margini aici!
Fără margini, este! Este foarte greu de descris disperarea și durerea acestor oameni.
Mama Luizei a leșinat în acest moment, este doborâtă, realmente doborâtă de durere. Este greu,
foarte greu de descris ce-i aici! ...Acum, în momentul acesta totul s-a terminat pentru ei. Totul s-a terminat!
Moartea fetei lor a devenit o certitudine. Sunt absolut, absolut, disperați! Sunt efectiv dizolvați de durere. ...
Sunt difuzate imagini cu mama Luizei care plânge și țipă. Cu bunica Luizei care țipă.
Panoramare de la bunica Luizei care țipă, pe mama fetei care este întinsă pe jos și este ajutată de
oameni să se ridice. Mama Luizei leșină din nou. Oamenii încearcă să o sprijine pentru a nu se lovi în
cădere. (Sel 13/01:2401:44) Pe ecran partajat sunt difuzate fotografiile celor două fete Luiza și
Alexandra. Fiecare fotografie are în colț o lumânare aprinsă. În cea mai mare fereastră sunt difuzate
imagini cu mama Luizei și reacțiile la aflarea veștii morții fiicei sale.
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De asemenea, au fost difuzate imagini cu bunica Luizei plângând la 15:38 (Rep 28-15/ 38:14-39:04) ,
au fost redifuzate imagini cu mama Luizei plângând la 15:58 (Rep 28-15/58:23-59:03; Rep 28-15/ 59:2759:39).
Menționăm că în ceea ce privește familia Alexandrei, aceasta a fost filmată, în curtea sa la aflarea
mărturiei lui Gheorghe Dincă (Rep 20-15/06:08-07:12) și Rep 28-15/ 10:54-13:14).
Știri ora 16
Sel 16 Rep 28-16 Sel 30:05-30:59
Reporter: Vedeți că se strâng aici, rudele Luizei. Vedeți în imagini durere, urlete. Sunt imagini pe
care le descrii cu foarte mult …greu. Mama Luizei este alături de rude care au venit tocmai aici la Casa
criminalului. Aici, unde a susținut acesta că i-a pus capăt zilelor fetiței care avea 19 ani.
Imagini cu rudele care plâng. Din nou, imagini ușor neclare din șarful camerei. Marcaj grafic:
Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Este prezentată mama Luizei care este dusă pe brațe de oameni și urcată în ambulanță
Sel 17 Rep 28-16 Rep 34:01-34:24
Știri ora 17
Sunt în continuare urmărite reacțiile mamei Luizei, care leșină din nou:
Sel 18 Rep 28-17/14:27-14:39:
Ioan Korpos: Oamenii ăștia pur și simplu, asta au făcut. Ei au determinat și au dus la moartea acestor
fetițe, până la urmă.
Crina Radu: A mai leșinat…
Ioan Korpos: A mai leșinat… Iată, doamne ce imagini!
Monica Pop: E mama fetei. Mulțumesc foarte mult Dan!
Imagini doar cu marcaj grafic: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL.
Știri ora 18/ Ediție specială cu Ioan Korpos 18:15:20
În Știrile de la ora 18, din 28 iulie 2019, sunt reluate imagini cu mama Luizei. ( Sel 19 Rep 28-18
/05:37-06-22), cu avertisment Grafic și verbal.
Sel 19 Rep 28-18 Sel 05:37-06:22
Prezentator: După crimă asasinul a incinerat trupul copilei. În același fel a ucis-o în urmă cu patru
luni și pe Luiza. Au fost momente cumplite la Casa Groazei. Mama și bunicul Luizei au leșinat pe stradă
când au aflat totul. Vă avertizăm că urmează imagini cutremurătoare, cu un puternic impact emoțional.
Bărbat care strigă: Mi-o omorât fata! Așa o să vă omoare și pe voi.
Mama Luizei leșină. Mulțimea strigă: Huuuo!
Oamenii o udă cu apă pe față pe mama Luizei și o ridică de jos.
În Jurnalul de la ora 18,sunt difuzate oase și dinți probe, difuzate pe ecran partajat la intervenția în
direct a reporterului Claudia Predilă ( 28-19/10:55-11:14) și la cea din studio a jurnalistei Alina Eftimie:
Sel 20/Rep 28-18/ 11:43-12:21
Menționăm că imaginile sunt difuzate în buclă.
Imagini doar cu marcaj grafic: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL
În 27.07.2019, în emisiunea de la ora 20, prezentată de Violeta Romanescu în timpul convorbirii
telefonice cu Rareș Bogdan, pe ecran partajat au fost difuzate imagini cu reacția rudelor Luizei, atunci
când au aflat că Gheorghe Dincă susține că ar fi omorât-o ( bunica plângând, mama care leșină):

Vizionând înregistrări din emisiunile informative și dezbatere difuzate în 27-28
iulie 2019, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
articolelor 34 alin. (3), 41 alin. (1) lit. c) și 45 alin. (1) din Codul audiovizualului.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul știrii difuzate în
28.07.2019 de la ora 13.00, au fost prezentate imagini filmate din stradă, prin gardul
de plasă, în curtea familiei Măceșanu, unde se aflau rude și apropiați, potrivit
relatării reporterului, imaginile fiind difuzate pe ecran întreg sau partajat, timp de
peste 12 minute. Totodată, și în cadrul știrilor de la ora 14.00, în timpul intervenției în
direct a unui reporter ce se afla în fața casei familiei Măceșanu, au fost prezentate
imagini cu mama Alexandrei care se afla în curte, înconjurată de alte persoane,
filmarea fiind făcută din stradă, prin gardul casei. Aceste imagini sunt difuzate pe
ecran întreg, în timpul intervenției telefonice a reporterului, și pe ecran partajat (pe
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jumătate de ecran), în timpul discuției din platou. Imaginile erau marcate dreapta-sus,
în dreptunghi roșu: EXCLUSIV, iar dreapta-jos, tot pe fond roșu: CASA
ALEXANDREI.
În aceste condiții, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat
imagini din interiorul curții casei familiei Măceșanu, fără acordul acesteia, având în
vedere modalitatea în care au fost filmate imaginile respective, prin gardul casei,
fapt ce contravine normei potrivit căreia este interzisă difuzarea de imagini care
prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul scris al celui care îl ocupă în
mod legal.
De asemenea, în cadrul unor știri și emisiuni de dezbatere au fost difuzate
imagini ce surprindeau reacțiile cu puternic impact emoțional ale membrilor familiei
tinerei Luiza Melencu, din cazul Caracal, fapt de natură să contravină dispozițiilor
invocate. De exemplu, au fost difuzate imagini, în mod repetat, unele în buclă,
însoțite de comentarii și titluri care accentuau durerea și drama familiei acestei tinere:
imagini cu sunet cu mama Luizei, plângând și țipând: De ce i-a făcut treaba asta?
Că nu a făcut rău la nimeni! N-a făcut! De ce i-a făcut?Pentru ce i-a făcut treaba
asta? Pentru ce i-a făcut treaba asta că nu merita copilul meu! Nu merita copilul meu!
Nu merita, nu merita! Nu merita copilul meu, nu merita copilul meu! ; imagini cu
sunet cu mama uneia dintre fete, aflată în fața casei suspectului, plângând și țipând:
De ce i-a făcut treaba asta? Că nu a făcut rău la nimeni! N-a făcut! De ce i-a
făcut?Pentru ce i-a făcut treaba asta? ; imagini cu un bărbat întins pe jos, căruia i se
dă apă. Acesta își dă cu apă pe față. Un alt bărbat încearcă să îl ridice de pe jos. ;
imagini cu mama Luizei care plânge și țipă, cu bunica Luizei care țipă. Panoramare
de la bunica Luizei care țipă, pe mama fetei care este întinsă pe jos și este ajutată
de oameni să se ridice. Mama Luizei leșină din nou. Oamenii încearcă să o sprijine
pentru a nu se lovi în cădere. Pe ecran partajat sunt difuzate fotografiile celor două
fete Luiza și Alexandra. Fiecare fotografie are în colț o lumânare aprinsă. În cea mai
mare fereastră sunt difuzate imagini cu mama Luizei și reacțiile la aflarea veștii
morții fiicei sale. Este prezentată mama Luizei care este dusă pe brațe de oameni și
urcată în ambulanță. Sunt în continuare urmărite reacțiile mamei Luizei, care leșină
din nou. Oamenii o udă cu apă pe față pe mama Luizei și o ridică de jos.
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.
Or, potrivit normelor invocate, 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.
Pentru aceste constatări, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă de 10.000 lei.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de
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autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 34 alin. (3), 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 nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite pe postul ROMÂNIA TV, 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 10.000 lei
postul ROMÂNIA TV, deoarece în cadrul unor știri și emisiuni de dezbatere, din 27 și
28 iulie 2019, au fost difuzate imagini ce surprindeau reacțiile cu puternic impact
emoțional ale membrilor familiilor tinerelor din cazul Caracal, precum și imagini din
interiorul curții casei uneia dintre familii, fără acordul acesteia, fapte de natură să
contravină articolelor 34, 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. Totodată, este interzisă difuzarea de imagini care
prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul scris al celui care îl ocupă în
mod legal.”
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
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