
Decizia nr. 814 din 12.09.2019
privind amendarea cu 5.000 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 şedinţele publice din 10 și 12 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de
specialitate pentru emisiuni de știri și dezbateri difuzate de posturi centrale de
televiziune în lunile iunie și iulie 2019, referitoare la cazul familiei Săcărin, o familie
de români din Statele Unite care au adoptat o fetiță, pe nume Sorina, care locuia în
localitatea Baia de Aramă, jud. Mehedinți. În ședința publică din 12.09.2019,
membrii Consiliului au decis să sancționeze radiodifuzorul cu amendă de 5.000 lei.

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 vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.
RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (3) și 66 din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu
modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:

- art. 3 alin. (3) Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria
imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, cu atât mai mult în cazul
minorului aflat în situaţii dificile.

- art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes
public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, potrivit raportului întocmit în baza sesizărilor nr. 8165/30.07.2019 și
8165/1/30.07.2019, au fost monitorizate emisiunile de dezbatere difuzate de postul
ROMÂNIA TV, în zilele de 21 iunie, respectiv 01, 09, 17 și 23 iulie 2019. În cadrul
acestor emisiuni, postul ROMÂNIA TV a prezentat cazul fetiței Sorina, adoptată de
familia Săcărin, o familie de români stabiliți în Statele Unite ale Americii.
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Vizionând imagini din emisiunile de dezbateri analizate, membrii Consiliului

au constatat că radiodifuzorul a încălcat, pe de o parte, prevederile art. 3 alin. (3)
din Codul audiovizualului potrivit cărora dreptul minorului la respectarea vieţii private
şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, cu atât mai mult în
cazul minorului aflat în situaţii dificile.

Astfel, din analiza raportului de monitorizare a reieșit că postul de televiziune
ROMÂNIA TV a difuzat aceste emisiuni pornind de la o informație potrivit căreia
minora Sorina Săcărin a fost luată cu forța din casa familiei în care s-a aflat în
plasament familial, în temeiul unei hotărâri judecătorești executorii, pentru a fi
încredințată unei familii de români stabiliți în America care o adoptaseră.

Redăm din raportul de monitorizare, selectiv, cu privire la conținutul mai multor
ediții ale emisiunii “Breaking news”, difuzate în data de 21.06.2019:

 11:00-12:00- Breaking news
Titluri: FETIȚĂ LUATĂ CU MASCAȚII DIN BRAȚELE PĂRINȚILOR
Invitați: Pavel Araham- avocat; Ovidiu Telegescu- psiholog.
Moderator: Radu Șerbănescu.
S1 (rep.58.55, sel.21-10-06.03, sel.21-11) Prezentator: Bună dimineața! Intervenție cu Poliția și

mascații în cazul unei fetițe aflată în plasament la o familie din Mehedinți și adoptată ulterior de 2
americani. Copila a fost luată cu forța din locuința în care a crescut de la 1 an până la 8 ani. Fata a fost
dusă apoi la Craiova, acolo unde americanii au o casă. Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta
emoțional. Avertismentul a fost titrat și pe ecran.

A fost difuzată o înregistrare cu sonor, blurată, în care se putea auzi doar dialogul, care a fost titrat și
pe ecran. Pe fundal se aude o voce de copil care plânge și țipă și zice că nu vrea să plece:

De ce trageți așa de ea?
Mami, nu vreau să plec!
Filmează, filmează, să vedeți cum terorizează nișe copii!
Doamnă, traumatizați fata dacă faceți așa!
Imaginile, fără sunet, au continuat să ruleze pe toată durata discuțiilor.
A fost dată legătura reporterului Aurina Petrea care a precizat detalii: Fetița a fost dată în plasament

familial încă de când avea vârsta de 1 an. Familia a încercat să o adopte, dar instanța nu a aprobat acest
lucru, dar, în schimb, fetița a fost scoasă pentru adopție internațional. Ea a fost adoptată de o familie cu
dublă cetățenie română-americană, doar că micuța nu a vrut sub nicio formă să plece de lângă cei care au
crescut-o încă de când avea vârsta de 1 an. Pentru că nu s-a putut, familia adoptivă a apelat la un
executor judecătoresc, la Poliție, dar și la mascați. Fetița a trecut prin momente cumplite. Ea a fost pur și
simplu smulsă de lângă familia care a crescut-o, cu ajutorul Poliției și a mascaților. Fetița a fost dusă la
Craiova acolo unde familia adoptivă are o casă.

 12:00-13:00- Breaking news
S2 (rep.58.35, sel.21-11-03.45, sel.21-12)
Titluri: DEZVĂLUIRI DIN CAZUL ADOPȚIEI CARE A ȘOCAT ROMÂNIA; SORĂ:MASCAȚII NU

NE LASĂ SĂ IEȘIN DIN CURTE
Invitați: Bălănescu Adelina- sora fetiței adoptată de americani.
Moderatoare: Cristina Herea.
Moderatoare: Sunt informațiile momentului. Intervenție cu Poliția și mascații în cazul unei fetițe

aflată în plasament la o familie din Mehedinți și adoptată ulterior de 2 americani. Copila a fost luată cu
forța din locuința în care a crescut de la 1 an și 2 luni. Fata a fost dusă apoi la Craiova, acolo unde
americanii au o casă. Vom asculta în direct mărturiile surorii fetiței, iar avocatul familiei din România va
face dezvăluiri incredibile în minutele următore. (…) Vedem imagini care au un puternic impact emoțional.
Avertismentul a fost titrat și pe ecran.

A fost difuzată o înregistrare cu sonor, blurată, în care se putea auzi doar dialogul, care a fost titrat și
pe ecran. Pe fundal se aude o voce de copil care plânge și țipă și zice că nu vrea să plece:

De ce trageți așa de ea?
Mami, nu vreau să plec!
Filmează, filmează, să vedeți cum terorizează nișe copii!
Doamnă, traumatizați fata dacă faceți așa!
Imaginile, fără sunet, au continuat să ruleze pe toată durata discuțiilor.
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(rep.00.05-03.45, sel.21-12) Moderatoare: Ce se întâmplă în aceste momente, pentru că înțelegem că,

practic, e o adevărată descindere la dvs. în cază. Se fac percheziții, copila a fost luată, nu a fost luată? Ce ne
puteți spune în aceste momente?

Bălănescu Adelina (plângând) a intervenit prin telefon, declarația fiind greu inteligibila.

 13:00-14:00- Breaking news
S3 (rep. 58.00, sel.21-12-06.15, sel.21-13)
Titluri: FATA LUATĂ CU MASCAȚII DIN BRAȚELE PĂRINȚILOR; AVOCATUL PĂRINȚILOR

SPUNE CUM A AJUNS FATA PE MÂNA AMERICANILOR;
Invitați: Victor Dumitrică- avocatul familiei din România
Moderator: Radu Șerbănescu.
S-a menționat că la Baia de Aramă este un protest pentru fetița adoptată contra voinței ei și luată

apoi cu forța de mascați. Locuința familii este păzită de jandarmi, în timp ce anchetatorii caută certificatul
de naștere al fetei.

Au fost difuzate imagini înregistrate cu o mulțime de oameni care își strigau revolta, dube de poliție,
jandarmi.

S4 (rep.00.12-04.58, sel.21-13) Avocatul familiei din România a intervenit și a menționat că: o
minoră de 8 ani de zile, în România, este luată de acasă unde a trăit de la 1 an și 2 luni, cu mascați. Deci
nu cu poliție, cum s-a scris în presă- cu mascați. Minora asta nu este nu a săvârșit vreo infracțiune fiscală,
vreo infracțiune contra vieții sau așa mai departe.

Moderator: Dar nu e nimic ilegal, tocmai de aia vreau să ne lămuriți cum s-a ajuns în situata asta.
Avocatul: ...A luat fetița cu forța, fetița s-a opus și a zgâriat-o pe față. Deci, vorbim de o hotărâre

definitivă prin care această familie cu dublă cetățenie a câștigat un proces de adopție. Această hotărâre
definitivă cu privire la minoră, nu se poate pune în executare cu forța. Spune Codul de procedură civilă că
nu ai voie nici s-o bruschezi pe minoră. Adică, dacă ea refuză să vină, nu poți să o iei cu forța, împotriva
voinței ei. Normal era ca această familie adoptatoare, familia adoptivă trebuia să vină la un executor
judecătoresc, să angajeze un executor judecătoresc care să pună în executare silită această hotărâre.
Executorul judecătoresc trebuia să vină în sânul familiei și să constate, întocmind un proces verbal, dacă
minor a înțeles ce presupune hotărârea aceasta definitivă, dacă dorește să meargă în America sau dacă
dorește să meargă în sânul familiei adoptive.

Moderator: A fost întrebată vreodată fata aceste lucruri de instanță?
Avocatul: Păi, dumnealor nu și-au angajat niciodată un executor probabil pentru că știau că vor

veni cu procurorul de caz și o vor lua cu forța. Niciodată familia aceasta de americani nu a angajat
executor. Efectiv este presupunerea mea, că au venit și vor proceda așa.

Moderatorul a menționat dacă pe parcursul procesului minora a fost vreodată întrebată ce dorește sau
legislația nu ia în calcul dorințele minorului. Avocatul a menționat că fata a fost luată cu forța de acest
procuror de caz în dimineața aceasta. Nu a fost întrebată nimic. Este adevărat ce spuneți dvs. Legislația
presupune că o întrebi, să o iei când îi iei consimțimântul, indiferent de vârsta. Adică, să te convingi dacă
vrea să vină sau nu. A mai menționat că un executor judecătoresc venind în cadrul familiei și observa dorința
minorei, realiza un program de consiliere al minorei: dar probabil vrând să evite această procedură și știind
că minora nu-i vrea, au apelat la acest tertip și au venit și au luat-o cu forța. Sunt imagini, aș vrea să le
difuzați să vadă toată țara. (…) Sunt niște fotografii în care se vede cum procurorul trântește minora de
pământ.

Moderatorul a menționat: Avem imaginile, le-am tot dat și o să le dăm din nou. Voiam să vă mai
întreb un lucru. Există o explicație din punctul dvs. de vedere, ca această familie care până la urmă a
câștigat procesul, aceasta americană sau ce-o fi ea, a pus ochii tocmai pe această fetiță, adică nu mai era
altcineva de adoptat decât fata asta care era deja… Chiar dacă nu cu actele la zi, dar era în mijlocul unei
familii. Cred că putem să spunem asta, fără să greșim. O considerau pe cealaltă fată sora ei și pe părinți
mama și tata. De ce tocmai această fată și nu altcineva?

Avocatul: Domnule, suspiciuni există la nivelul întregii colectivități locale cu privire la acest aspect
dar ceea ce este mai important, pentru că vorbim ca și profesioniști, trebuia să se respecte dispozițiile legale.
(…)

S5 (rep.05.11-06.15, sel.21-13) Moderator: Și nu mi-ați răspuns. Care este informația care circulă
pe acolo? De ce și-au dorit-o pe această fetiță?

Avocatul: Deci, toată lumea vorbește despre faptul că este un presupus caz de trafic de organe.
Toată lumea acum vorbește că o să-i facă un calmant, o să o adoarmă și că ea e deja în America. Eu vă
spun ce se vorbește aici în zonă. Toată lumea are suspiciunea asta. Dar, eu ca și profesionist, vreau să-mi
termin ideea. S-a făcut o percheziție dimineață. Trebuia să aștepte două ore venirea mea ca avocat aici și să
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nu înceapă. Ei nu au așteptat aceste două ore, au intrat și au luat minora cu forța știind probabil că eu o să
mă opun, cunoscând prevederile legale. Mai mult decât atât. La nicio percheziție, procurorul de caz sau
organele de urmărire penală care desfășoară, nu ajută în prealabil pe nimeni din cadrul dosarului, cu atât
mai mult (…) pentru că există riscul de a ….

Moderatorul a precizat că vor urmări ce spune avocatul: Evident că acum nu putem să facem acuzații
până nu apar probe, însă, cu siguranță acolo se întâmplă ceva.

 14:00-15:00- Breaking news
S6 (rep.00.49-09.28, sel.21-14)
Titluri: FETIȚA LUATĂ DE MASCAȚI: MAMI, NU VREAU SĂ PLEC!
Invitați: Radu Leca- psiholog.
Moderatoare: Cristina Hera.
S7 (rep.00.49-02.54, sel.21-14) Moderatoare: Continuăm informațiile cu scandalul de la Baia de

Aramă, acolo unde o fetiță de 8 ani a fost luată cu forța de la familia de asistenților maternali ca să fie dată
părinților adoptivi americani. Procuroarea de caz este acuzată că a bruscat-o pe copilă pe durata
intervenției mascaților. Între timp, trupele speciale păzesc casa familiei care a crescut-o pe micuță.

Pe ecran au rulat fotografii cu o fetiță care stătea șezută și părea trasă de mâini de o femeie. Chipul
fetiței este blurat. Imaginile au purtat mențiunea: Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Imaginile au rulat în ecran splitat, mijloc, pe toată durata emisiunii.

A fosta dată legătura reporterului Aurina Puterea: La Baia de Aramă s-au derulat momente dramatice.
O fetiță de numai 8 ani, Sorina, a fost pur și simplu smulsă de lângă cei care au crescut-o de la vârsta de
numai 1 an. A fost o adevărată desfășurare de forță la fața locului: mascați, polițiști, executor judecătoresc,
procuror, dar și reprezentanți ai Direcției de Protecție a Copilului. Totul pentru a o lua pe fetiță din familia
care a crescut-o și de a o da celor care au adoptat-o. O familie din Craiova, care are dublă cetățenie:
româno-americană. Imaginile surprinsă la fața locului sunt de-a dreptul înfiorătoare și greu de descris în
cuvinte. Pe imagini se vede cum fetița țipă din răsputeri și plânge, îi imploră pe cei care au venit să o ia să o
lase lângă mama care a crescut-o. Aceasta nu suportă durerea și pur și simplu asistenta maternală leșină.
Între timp, micuța este smulsă cu brutalitate și târâtă, pur și simplu, la mașină, apoi este dusă la Craiova.
Între timp, însă, mascații nu au plecat de la casa familiei asistenților maternali și se pare că aceștia, fac
percheziții, caută documente. Localnicii sprijină această familie și au ieșit cu toții în fața casei și protestează
împotriva adopției internaționale.

S8 (rep.03.24-04.17, sel.21-14) Psihologul a menționat că adopția a fost legală, moderatoarea a
menționat: există foarte multe semne de întrebare.

S9 (rep.04.24-05.06, sel.21-14) Moderatoare: Domnule Leca, dacă îmi permiteți, informațiile spun
așa. În primă instanță s-au depus din partea acestei familii din Mehedinți, actele pentru adopție, au primit
câștig de cauză în primă instanță, pentru ca, mai apoi, la apel, iată, această familie din America să apară
din senin și să câștige custodia și că câștige practic procesul. Așadar, lucrurile sunt un pic sub semnul
întrebării, cu privire la (…)

 15:00-16:00- Breaking news
Titlu: NOI IMAGINI: FETIȚA ADOPTATĂ CU FORȚA, BRUSCATĂ ÎN STRADĂ
S10(rep.05.18-17.31, sel.21-15) Prezentator: Scene dramatice. Fetița de nouă ani adoptată de un

cuplu american a fost smulsă cu forța la propriu din brațele celor care o creșteau de peste șapte ani de zile.
Sunt imagini noi cu acel moment. Practic au fost clipe de groază acolo. Fetița s-a opus, desigur, să fie
luată din sânul familiei adoptive, familie la care a stat practic de la vârsta de un an până la vârsta de opt
ani în acest moment. Însă, instanța a decis altceva, să fie luată cu forța. Nu se înțelege de ce a fost nevoie
de intervenția poliției cu mascații, ținând seama că vorbim de un copil. Colega noastră Aurina Petrea are
detalii. Te ascultăm Aurina.

Aurina Petrea, reporter România TV: Sunt imagini înfiorătoare, greu de descris în cuvinte. Practic
la fața locului s-au derulat momente dramatice. Pe imagini se vede cum fetița de numai opt ani a fost pur și
simplu smulsă cu brutalitate din sânul familiei care a crescut-o de a numai un an. Pe imagini se vede cum
la fața locului este o adevărată desfășurare de forțe. Vorbim despre mascați, polițiști, procuror, executor,
reprezentanți ai protecției copilului. Imaginile au surprins practic momentul în care fetița este scoasă din
casă. Se vede cum aceasta țipă, se zbate. O aduce iniția o femeie, nu reușește să o stăpânească, o târâie pe
jos, pur și simplu, o apucă de o mână, iar într-un final, în ajutorul acestei femei vine și un bărbat care o ia
pe sus pe fetiță. Între timp o rudă a familiei care a crescut-o pe micuță încearcă să intervină pentru ca
fetița să numai fie bruscată. Această rudă este ținută de polițiști. Practic scenele acestea dramatice se
petrec sub ochii familiei care a crescut-o pe micuța Sorina de la numai un an.
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Aceste comentarii au fost însoțite permanent de un material înregistrat care a rulat de mai multe ori pe

ecran și care a fost însoțit de mențiunea titrată: Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În
imagini se poate observa cum un bărbat o însoțește pe fetiță ținând-o de mâini și îndreptându-se cu ea spre un
autovehicul. Fetița, în drum spre autovehicul, s-a opus acestei acțiuni a organelor abilitate și s-a lăsat în jos
șezând pe asfalt. În scena următoare un bărbat o ia în brațe pe fetiță și o introduce în mașina de poliție. In
imagini se poate observa cum aceasta, în brațele bărbatului fiind, se zbate. Imaginile nu au fost blurate.

 16:00-17:00- Breaking news
Titlu: FETIȚA DE NOUĂ ANI, SMULSĂ CU FORȚA DIN FAMILIA CARE A CRESCUT-O
S12(rep.58.43, sel.21-15-rep.09.49, sel.21-16) Prezentatoare: Sunt noi imagini dar și informații de

la cazul care a revoltat astăzi întreaga Românie. În momentul în care fetița de nouă ani a fost luată cu
forța dintr-o familie adoptivă ca să fie dată noii familii care o va crește de acum înainte. Micuța a fost
bruscată și târâtă pe jos de un procuror în timp ce se zbătea să nu fie luată de lângă cei care au crescut-o
mai bine de șapte ani de zile. S-a întâmplat totul la Baia de Aramă, în Mehedinți. Vă avertizăm că urmează
imagini care vă pot afecta emoțional.

Aceste comentarii au fost însoțite permanent de un material înregistrat care a rulat de mai multe ori
pe ecran și care a fost însoțit de mențiunea titrată: Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În
imagini se poate observa cum un bărbat o însoțește pe fetiță ținând-o de mâini și îndreptându-se cu ea spre un
autovehicul. Fetița, în drum spre autovehicul, s-a opus acestei acțiuni a organelor abilitate și s-a lăsat în jos
șezând pe asfalt. În scena următoare un bărbat o ia în brațe pe fetiță și o introduce în mașina de poliție. In
imagini se poate observa cum aceasta, în brațele bărbatului fiind, se zbate. Imaginile nu au fost blurate. De
asemenea materialul înregistrat a fost alternat cu difuzarea unor fotografii în care un minor este ținut de mâni
de două persoane adulte. Acesta, în imagini, pare a se împotrivi acțiunilor făcute de adulți. Chipul minorului
este blurat iar imaginile sunt însoțire de mențiunea: Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

În direct prin telefon, Eugen Chelemen, redactor șef România TV, a făcut următoarele comentarii pe
marginea acestor imagini:

S13(rep. 01:36-03:09, sel..21-16) Prezentatoarea: Nu am văzut asemenea imagini nici la criminalii în
serie am putea spune. O adevărată descindere cu mascați, cu trupe speciale, mașini, dube întregi acolo.

 17:00-18:00- Breaking news
Moderatoare: Violeta Romanescu
Invitați: Rareș Bogdan- europarlamentar,
Titluri: CAZUL CARE A SCANDALIZAT ȚARA, ADOPȚIE CU FORȚA, FETIȚA ADOPTATĂ

CU MASCAȚII, PROCUROAREA O TÂRĂȘTE
S15(rep.00.00-02.00, sel.21-17) Moderatoare: Această fetiță care a fost luată din sânul familie,

familie care a crescut o de nouă ani de zile. Imaginile sunt absolut halucinante. Sunt imagini cu un
puternic impact emoțional.

În continuare, au fost reluate imaginile difazate în cadrul edițiile informative anterioare: un material
înregistrat care a rulat de mai multe ori pe ecran și care a fost însoțit de mențiunea titrată: Atenție! Urmează
imagini care vă pot afecta emoțional. În imagini se poate observa cum un bărbat o însoțește pe fetiță ținând-o
de mâini și îndreptându-se cu ea spre un autovehicul. Fetița, în drum spre autovehicul, s-a opus acestei acțiuni
a organelor abilitate și s-a lăsat în jos șezând pe asfalt. În scena următoare un bărbat o ia în brațe pe fetiță și o
introduce în mașina de poliție. In imagini se poate observa cum aceasta, în brațele bărbatului fiind, se zbate.
Imaginile nu au fost blurate. De asemenea materialul înregistrat a fost precedat de o înregistrare în
care se aude glasul unui copil care plânge și rostește de mai multe ori: Mami, nu vreau să plec! În
imagini se pot vedea mai multe persoane cum încearcă să liniștească emoțional minorul. Nu se observă
chipul acestuia. Imaginile au fost semi blurate. De asemenea, au fost prezentate fotografii în care un minor
este ținut de mâni de două persoane adulte. Acesta, în imagini, pare a se împotrivi acțiunilor făcute de adulți.
Chipul minorului este blurat iar imaginile sunt însoțire de mențiunea: Atenție! Urmează imagini care vă pot
afecta emoțional.

S16(rep.02:00-03:28,sel. 21-17) Moderatoare: Poliția este singura care a acceptat să stea de vorbă
cu noi. Credeți-ne nimeni cu vrea să stea de vorbă cu ni pe acest caz. Ați văzut și dumneavoastră imaginile,
pentru mine sunt absolut incredibile. Eu nu am copii, știu că dumneavoastră aveți copii. Este inadmisibil
așa ceva. Chiar dacă un judecător a dat această decizie definitivă, înțeleg, nu putem să comentăm decizia
judecătorilor. Dar modul de a luat acest copil din sânul familiei cum îl interpretați?

 18:00-19:00- Știrile România TV
Titlu: FETIȚALUATĂ CU MASCAȚII DE ACASĂ, CAZUL CARE A ȘOCAT ȚARA.
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S19(rep.59.50, sel.21-17-rep.09.00, sel.21-18) Prezentator: Scene dramatice. Fetița de nouă ani

adoptată de un cuplu american a fost smulsă cu forța la propriu din brațele celor care o creșteau de peste
șapte ani de zile. S-a întâmplat în Baia Mare în Mehedinți, iar fetița a țipat că nu vrea să plece in casa în
care a trăit până acum. Degeaba, însă, procurorul a luat-o în timp ce mascații înconjuraseră casa. Fetița
va fi data în adopție unui cuplu româno-american care trăiește în SUA. Vă atenționez că urmează imagini
cu un puternic impact emoțional.

După comentariul moderatorului a fost prezentat un material înregistrat care a rulat de mai multe ori
pe ecran și care a fost însoțit de mențiunea titrată: Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În
imagini se poate observa cum un bărbat o însoțește pe fetiță ținând-o de mâini și îndreptându-se cu ea spre un
autovehicul. Fetița, în drum spre autovehicul, s-a opus acestei acțiuni a organelor abilitate și s-a lăsat în jos
șezând pe asfalt. În scena următoare un bărbat o ia în brațe pe fetiță și o introduce în mașina de poliție. In
imagini se poate observa cum aceasta, în brațele bărbatului fiind, se zbate. Imaginile nu au fost blurate. De
asemenea materialul înregistrat a fost precedat de o înregistrare în care se aude glasul unui copil care
plânge și rostește de mai multe ori: Mami, nu vreau să plec! În imagini se pot vedea mai multe
persoane cum încearcă să liniștească emoțional minorul. Nu se observă chipul acestuia. Imaginile au
fost semi blurate. De asemenea, au fost prezentate fotografii în care un minor este ținut de mâni de două
persoane adulte. Acesta, în imagini, pare a se împotrivi acțiunilor făcute de adulți. Chipul minorului este
blurat iar imaginile sunt însoțire de mențiunea: Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Știre cu un conținut asemănător și aceleași imagini a mai fost difuzată și în cadrul edițiilor informative
Știrile România Tv de la ora 21:00 și 23:00.

 19:00-20:00- Breaking news
Moderatoare: Violeta Romanescu
Invitați: Lucian Iliescu-senator PMP, Liviu Pop-senator PSD, Tinel Gheorghe-deputat PNL, Cătălin

Popa-jurnalist România TV, Bogdan Chireac-analist politic
Titluri: STATUL ROMÂN: COPIL SMULS DE PROCUROR DIN BRAȚELE MAMEI; SORINA:

ÎI URĂSC PE PĂRINȚII ADOPTIVI VOR SĂ MĂ IA DE LA MAMI
S20(rep.58.40-60:00, sel.21-18, rep. 00:00-02:20, sel. 21-19) Moderatoarea: Doamnelor și domnilor

vreau să vedem prima declarație a fetiței abuzate de procurori. O să vedem imediat pe ecran. Sunt întrebările
și răspunsurile. Întrebările de la un executor judecătoresc și o să vedeți imediat ce spune fetița.

Pe ecran a fost afișată o coală A4 cu întrebări și răspunsurile date de minora în cauză. PE ecrana fost
menționată sursa, EVZ.RO.

Moderatoarea a dat citire întrebărilor și răspunsurilor aflate pe coala prezentată în prim plan, pe ecran.
Moderatoarea: O întreabă la un moment dat, cine sunt persoanele la care locuiești și ce reprezintă

acestea pentru tine? Fetița răspunde așa, mai, tati, familia mea, Andreea, nașa, Simi, cumnata noastră,
nașul Mădălin. Cunoști faptul cum ai ajuns la această familie? Răspuns, da, mami m-a luat de la centru.
Cunoști faptul că Șaramat Vasile și Șaramat Mariana nu sunt părinții tăi naturali? Răspunsul fetiței a fost
da. Întrebată dacă ea cunoaște părinții naturali, a spus la fel, da. Cunoști faptul că ai fost adoptată? A spus
fetița din nou, da. Cunoști părinții tăi adoptivi. Da, îi cheamă Ramona și Gabriel. În ce relație ești cu
aceștia și ce reprezintă pentru tine? Fetița a răspuns: îi urăsc și nu vreau să-i vad în fața mea că vor să mă
ia de la mami și de la tati. Însă avem în acest moment, doamnelor și domnilor și reacția familiei adoptive.
Este prima reacția a românilor care locuiesc în Statele Unite și au reușit să înfieze această fetiță. Colega
mea, Loredana Salomia a stat de vorbă cu ei.

Loredana Salomia: Vorbim de o reacție din partea familiei care a adoptat această fetiță, o primă
reacție venită chiar prin avocatul familiei. În acest punct de vedere se precizează că fetița a fost astăzi luată
în urma unui mandat într-un dosar în care vorbim de trei plângeri penale. O plângere penală de la
Autoritatea Națională pentru Adopții , de la DASPC Mehedinți și de la familia adoptivă. Mai mult decât
atât, se precizează în acest punct de vedere, faptul că asistentul maternal, femeia de la care a fost luată
fetița și-a pierdut atestatul de asistent maternal în momentul în care a refuzat să dea această fetiță către
familia adoptivă. Așa cum știm foarte bine, s-a vorbit despre faptul că acesteia i-a fost desfăcut contractul
de muncă ș și-a pierdut rolul prioritar în a prelua adopția. Iată ni se spune că acest rol l-a pierdut tocmai
pentru că a refuzat să predea fetița. Mai mult decât atât, în acest punct de vedere se susține faptul că în
2013 și în 2017, așadar de două ori, familia asistenților maternali ar fi declarat că nu doresc să o ia în
adopție pe cealaltă fetiță și spun că aici reprezentanții familiei adoptive că nu aveau cum să fie induși în
eroare asistenții maternali, asta pentru că ei au mai adoptat un copil și știau procedurile. Așadar a fost
decizia lor să nu o adopte și pe cea de a doua fetiță care a fost luată astăzi. Mai mult decât atât, se
precizează în acest punct de vedere și este foarte important, faptul că, citez, atâta timp cât minora a fost
îngrijită de asistentul maternal fetița a fost internată de trei ori în spital cu diagnosticul de malnutriție,



7
giardia și pneumonie, în 2015, 2017 și 2018, ceea ce implică în mod evident o lipsă de preocupare gravă
pentru alimentația, igiena și îngrijirea minorei. Acesta este un prim punct de vedere din partea familiei
adoptive.

Invitații în studio au discutat pe marginea procedurii de adopție cât și a modalității de preluare de către
autorități a minorului de la asistentul maternal.

În timpul emisiunii au rulat pe ecran splitat următoarele: un material înregistrat însoțit de mențiunea
titrată: Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În imagini se poate observa cum un bărbat o
însoțește pe fetiță ținând-o de mâini și îndreptându-se cu ea spre un autovehicul. Fetița, în drum spre
autovehicul, s-a opus acestei acțiuni a organelor abilitate și s-a lăsat în jos șezând pe asfalt. În scena următoare
un bărbat o ia în brațe pe fetiță și o introduce în mașina de poliție. In imagini se poate observa cum aceasta, în
brațele bărbatului fiind, se zbate. Imaginile nu au fost blurate. De asemenea materialul înregistrat a fost
precedat de fotografii în care un minor este ținut de mâni de două persoane adulte. Acesta, în imagini, pare a
se împotrivi acțiunilor făcute de adulți. Chipul minorului este blurat iar imaginile sunt însoțire de mențiunea:
Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

A fost prezentat în direct solicitarea premierului Dăncilă către autoritățile care instrumentează adopția
minorei privitoare la întocmirea unui raport detaliat despre procedurile aflate în derulare.

Pornind de la această informație care a avut inițial caracter de interes public
sub aspectul prezentării publicului telespectator a modului în care a fost pusă în
executare o hotărâre judecătorească în raport cu un minor de 9 ani, în sensul că
executarea s-a făcut într-un mod brutal, fără a se ține cont de vârsta acestui copil,
dar și de situația dificilă prin care trecea, postul de televiziune a continuat să
difuzeze, pe parcursul mai multor ediții de dezbateri din zilele de 01, 09, 17 și 23
iulie 2019, o serie de subiecte pe marginea acestui caz, subiecte care au fost
prezentate fără a fi respectate cerințele din legislația audiovizuală ce garantează
drepului minorului la respectarea vieţii sale private şi la propria imagine, în contextul
unor dezbateri ce au vizat procedura de adopție, legalitatea acesteia, legătura
copilului cu familia în care a fost în plasament familial, relațiile copilului cu noua
familie care a câștigat adopția în instanță.

Astfel, pentru cazuri precum cel care a constituit obiect al rapoartelor de
monitorizare, Codul audiovizualului conține o normă expresă, cea de la alin. (3) al
art. 3, care prevede că respectarea vieţii private şi la propria imagine a minorului
prevalează în faţa necesităţii de informare.

Spre exemplificare, redăm fragmente din raportul de monitorizare, din
cuprinsul edițiilor din 17 și 23.07.2019:

 17.07.2019

 21:00-23:00- Punctul culminant
Moderator: Victor Ciutacu
Titluri: BOMBA SERII: REȚEAUA PENALĂ A ADOPȚIEI CONTROVERSATE; IMEDIAT:

MICUȚA SORINA , INTERVIU CU CUȚITUL LA GÂT
Invitați: Mariana și Vasile Șărămăt familia maternală a Sorinei, Ecaterina Andronescu-ministrul

Educației, Pavel Abraham-avocat, Bogdan Ficeac-sociolog, Ioana Constantin, noua avocată a familiei Șărămăt,
Ingrid Mocanu- avocat (prin telefon).

S31(rep.34.17-37:47, sel.17-21) În continuare a fost difuzată o scurtă înregistrare în care minora
Sorina a răspuns la întrebări adresate de o femeie. Chipul Sorinei este semi blurat. Interviul s-a desfășurat într-
un spațiu privat, posibil o locuință. Femeia, care a adresat întrebările Sorinei, a ținut în mână (utilizându-l ca
un microfon) un cuțit de alimente. Cuțitul era ținut în mână cu lama în jos.

Voce de femeie: Aș vrea să știu ce vreți să vă faceți când veți fi mare?
Sorina: Avocată.
Voce de femeie: Vaiii, mă bucur foarte tare. Vreți să ajutați oamenii mari sau copiii?
Sorina: Copiii și oamenii.
Voce de femeie: Da și dumneavoastră acum când veți pleca, veți pleca în ce țară?
Sorina: În America.
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Atât comentariul moderatorului cât și materialul înregistrat în care minora Sorina răspundea la

anumite întrebări adresate de către o femeie au fost însoțite de titlurile: MICUȚA SORINA, INTERVIU CU
CUȚITUL LA GÂT; AVOCATA I-A PUS CUȚITUL ÎN FAȚĂ SORINEI.

Moderatorul: Interviul este realizat de una dintre avocatele ale familiei Săcărin, iar instrumentul
de intervievat este un cuțit întors de-a-ndoaselea.

Ecaterina Andronescu: Cum așa?
Moderatorul: Da, doamnu Ficeac. Pe ochii mei că e cuțit.
Vasile Șărămăt: Da păi, s-a văzut și lama și..
Moderatorul: I-a uitați-l..
Vasile Șărămăt: Și lama și ..
Ecaterina Andronescu: Extraordinar….
Vasile Șărămăt: Păi cum să nu spună fata de frică, vă dați seama. America…
Moderatorul: Domne eu întreb, în toată incinta aia, nu se găsea altceva care să fie pe post de

microfon?
Bogdan Ficeac: O fi un microfon care seamănă cu cuțitul!
Ecaterina Andronescu: Uitați-vă că se vede…
Pavel Abraham: E un microfon american pe care nu-l știm noi…
Bogdan Ficeac: E un microfon slim..
Ecaterina Andronescu: Nu. Nu este cuțit.
Vasile Șărămăt: E cuțitul, se vede lama cuțitului.
Moderatorul: Domne, este absolut năucitor.(…)
Vasile Șărămăt: Se dovedește că fetița este ținută cu forța. Se spune că va fi fata în America, cum

se zice.
Moderatorul: Domne, eu nu neg că s-ar putea să-i fie bine, dar nu am nicio garanție că-i va fi

bine. Iar după cum văd ca s-a petrecut procesul de adopție am foarte multe îndoieli. Foarte, foarte multe
îndoieli. Și oamenii ăștia, pe zi ce trece, se străduiesc să mă convingă că am dreptate. Asta nu e o chestie pe
care am făcut-o noi rost. Au postat-o ei. Ăștia-s bine cu capul? Vă întreb. Deci tu ai un scandal , bă am
venit la civilizații ăia de români, din mijlocul cărora am plecat, de altfel și ăștia niște barbari au speriat
fetița că-i tăiem organele și că o facem și că o dregem. Nu e nimic adevărat! Și după aia, imagini cu fetița
și cu cuțitul la gură. Doamne păcatele mele!

S32(rep. 38:48-39:54, sel. 17-21) În continuare au fost prezentate imagini cu două femei aflate în
spațiul public, în jurul lor aflându-se un copil. Aceste imagini au alternat cu o poză în care se observă
(posibil) un picior sau o mână a unui copil, membru ce are un traumatism. De asemenea, materialul
înregistrat a mai conținut imagini, din spațiul public, cu două persoane ce intră într-o mașină și o altă
imagine (chipul nu se poate identifica) cu un copil aflat la un loc de joacă.

Aceste imagini au fost însoțite de comentariul moderatorului.
Moderatorul: Sorina a fost la întâlniri de potrivire, cum se numește. Doamna și Domnul Șărămăt

știu despre ce întâlniri de potrivire e vorba și s-a întors un pic arsă, pe cot dacă nu greșesc eu.
Vasile Șărămăt: Pe picior, pe picior.
Mariana Șărămăt: Pe funduleț.
Moderatorul: Deci s-a potrivit până la ..Cum s-a ars fetița?
Vasile Șărămăt: Au forțat-o să se dea în tobogan.
Mariana Șărămăt: Managerul de caz a forțat-o să se dea într-un tobogan de plastic. Erau 30 de

grade afară, în timpul amiezii la ora două și avea un dres supraelastic și o fustiță pe ea. Deci a forțat-o să
urce pe tobogan să se dea, să se joace cu copiii, dumnealor.

Vasile Șărămăt: Familia Săcărin, pe ei nu-i interesa de copil, uitați!
Mariana Șărămăt: Acasă a făcut poze. Dar e arsă și pe pulpă, la picior în jos.
Moderatorul: Difuzăm și noi cât se poate difuza din punct de vedere legal.
Vasile Șărămăt: Uitați aici este șefa adopției care este plimbată de familia Săcărin cu mașina

personală.

A fost afișat pe ecran și citit de vocea din off punctul de vedere al lui Săcărin Gabriel. Sursa
documentului a fost titrată pe ecran, Europa Liberă.

S33(rep.08:34-09:18, sel.17-22) Voce din off citind punctul de vedre al lui Săcărin Gabriel: Nu am
nicio temere în ce privește ordonanța președințială pentru că este un abuz pe care niciun judecător nu-l va
valida. A limita cuiva dreptul de a părăsi teritoriul României se poet face numai pe cazul penal al persoanei
respective. Nu că ai tu o anchetă cu un procuror care este investigat. Iar ei duc asta la un judecător civil să
restricționeze dreptul unui cetățean român de a părăsi teritoriul țării. E un abuz și ați văzut că ordonanța este
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dată din mână în mână ca un cartof fierbinte, noi am vrea să fie lămurite toate chestiunile până când plecăm
din țară. Dar depinde cât se lungește. Sorina este copilul nostru și ne-am atașat deja unii de alții. Văd că tot
întreabă unii și alții că de ce Sorina, o fetiță de etnie rromă. Nu am luat cartofi sau roșii să luăm pe alese, ci
un copil.

Punctul de vedere a fost însoțit de titlul: TATĂL ADOPTIV, DECLARAȚII HALUCINANTE
DESPRE COPILĂ.

 23.07.2019

 21:00-23:00- Punctul culminant
Moderator: Victor Ciutacu
Titluri: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE LA DOUĂ ZILE DUPĂ PLECAREA ÎN AMERICA
Invitați: Mihai Drăgan –avocat, Sorin Roșca Stănescu-jurnalist, Dumitru Dragomir-pensionar, Adelina

Bălănescu –fiica familiei Șărămăt, Victor Dumitrică-avocat, Corneliu Dobrițoiu-sindicate
Moderatorul Victor Ciutacu a făcut următoarea introducere:
S34(rep.02.10-03:56, sel.23-21) Victor Ciutacu: Între timp au apărut și imagini cu micuța Sorina

la noua ei familie în SUA sunt imaginile de pe unul dintre aeroporturile pe care s-au plimbat oamenii ăștia
până să ajungă în localitatea de domiciliu. Una dintre avocatele familie Săcărin, ne-a anunțat că s-a
împrietenit ci noii frățiori ai ei. Avem imaginile acum. Legislația ne obligă să ne blurăm, există fotografiile
și neblurate, cred că sunt și în posesia dumneavoastră. Înțeleg, s-au jucat, s-au acomodat, au făcut baie în
piscină, ceea ce la Baia de Aramă nu ar fi putut să facă.

Comentariul moderatorului a fost însoțit de prezentarea pe tot ecranul a unor fotografii: într-
una dintre fotografii Sorina apare alături de familia Săcărin (mama și tatăl adoptivi), iar celelalte
minora apare alături de ceilalți doi copii ai familie Săcărin. Chipul copiilor este blurat, iar chipul
adulților, respectiv soții Săcărin, nu este blurat.

Victor Ciutacu: Adelina din motiv de piscină au luat-o pe fetiță? Că nu aveați voi piscină acasă?
Adelina Bălănescu –fiica familiei Șărămăt: Se pare că da. Că altceva nu ne explicăm. Dar dacă

era de piscină putem să-i facem când vroiau. Dacă ăsta era motivul.
Victor Ciutacu: Ai văzut imaginile cu Sorina, (neinteligibil)?
Adelina Bălănescu –fiica familiei Șărămăt:: La piscină, nu.
Victor Ciutacu: Nu, imaginile în general care au apărut după plecare lor din țară?
Adelina Bălănescu –fiica familiei Șărămăt: Da, am văzut și nu mi se pare că este fericită.
Victor Ciutacu: Nu pare?
Adelina Bălănescu –fiica familiei Șărămăt: Nu. E chiar un copil speriat, îngrozit, probabil atunci

a relizat și ea ce se întâmplă. Și că nu o să ne mai vadă niciodată
Victor Ciutacu: Înțeleg totuși că voi nutriți speranța că dincolo de a anula adopția să de a încerca

să reparați ceea ce se mai poate repara, măcar la 18 ani dorul de cei care au crescut-o o va aduce în țară.
Adelina Bălănescu –fiica familiei Șărămăt: Noi oricând o așteptăm acasă și mâine și acum ea este

bine venită oricând.

S35(rep. 13:16-15:14, sel. 23-21) A fost prezentată înregistrat o scurtă filmare cu Sorina cântând
la pian. Filmul a fost realizat în interiorul unui domiciliu și a fost însoțit de mențiunea titrată pe ecran:
Facebook Nadina Ioana Dogioiu. Chipul minorei a fost blurat.

Moderatorul și invitații au făcut următoarele comentarii pe marginea acestor imagini:
Victor Ciutacu: Adelina, vezi, au învățat-o să cânte și la pian sau ați învățat-o voi acasă?
Adelina Bălănescu –fiica familiei Șărămăt: Nu, ăla este pur și simplu un joc, nu că ar ști să cânte

sau că o învață să cânte. Au pus-o să facă ceva ...Ca și cum ar fi o păpușă, fă-i chestia asta că noi te
filmăm. Uitați-vă un pi c la fața ei dacă chiar vreți să vedeți adevărul.

Victor Ciutacu: Eu am văzut fața ei, telespectatorii o văd mai puțin fiindcă m obligă legea să o
blurez că așa spune la carte. În fine, mi se pare mie, domnul Dumitrică, sau încearcă cumva prin imagini
justificarea din motivarea sentinței Curții de Apel în care ne anunță că față de cât de răi îi era la Baia de
Armă, o să-i fie infinit mai bine la New York pe dreapta și înțelegem că are și piscină și pian și bănuiesc că
o să scoată și un Maserati din garaj, în următoarea filmare.

Victor Dumitrică: Asta a fost strategia dumnealor încă de la început. Știau de neregulile din
dosarul de adopție de neregulile privind procedura urmată pentru a se ajunge aici la acele falsuri și acuma
vor să confirme ceea ce s-a spus în hotărârea definitivă prin care s-a încuviințat adopția în sensul că
tuturor copiilor le-ar fi mai bine să crească în SUA.
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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.

Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat și încălcarea art. 66 din
Codul audiovizualului, conform căruia, în programele de ştiri şi dezbateri
informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau
culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera
formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie,
în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Astfel, în cadrul emisiunilor monitorizate, au fost dezbătute subiecte referitoare
la familia adoptivă a minorei, familia Săcărin, cu privire la care au fost formulate
opinii acuzatoare în ceea ce privește procesul de adopție, s-au făcut speculații
legate de adopții internaționale ilegale și nu au fost prezentate puncte de vedere din
partea tuturor părților implicate. De asemenea, s-a mai discutat despre diverși factori
implicați în acest proces și despre faptul că statul român funcționează deficitar când
e vorba de adopțiile copiilor aflați în grija sa, acreditându/se concluzia potrivit căreia
“nu a mai fost războiul familiei Săcărin cu războiul familiei Șărămăt. Războiul s-a
purtat la nivel de națiuni.”, așa cum s-a afirmat într-una dintre emisiuni.

Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare cu privire
la edițiile din 01, 09 și 23 iulie ale emisiunii “Punctul culminat”:

 01.07.2019

 21:00-23:00- Punctul culminant
Titluri: SCOATEREA DIN ȚARĂ A SORINEI, CE SE ASCUNDE; PROCURORUL GENERAL

ATACAT DE PĂRINȚII ADOPTIVI;
Invitați: Lavinia Craioveanu- PSD; Tinel Gheorghe- PNL; Petre Roman- fost prim-ministru; Bogdan

Chirieac- analist politic; Mirel Palada- sociolog
Moderator: Victor Ciutacu
S21(rep.00-01.52, rep.1-21) A fost difuzat un reportaj care a cuprins informații despre cazul Sorinei și

imagini cu familia Săcărin, declarații, imagini blurate cu momentul când fetița a fost scoasă din casă de
procuror, fetița zbătându-se.

S25(rep.18.20-20.17, sel.1-21) Victor Ciutacu: De ce încordarea asta de mușchi, asta e întrebarea.
Că dacă procesul ăla de adopție a fost perfect legal, perfect transparent, de ce atâta agitație și atâta zbatere
să îl scoată rapid din țară, să se termine odată cu bâlciul? Și de ce atâta ploconire la Înalta Poartă. Doamna
Dăncilă ne anunță că se sfătuiește cu domnul Klem, cu ce ocazie și cu ce prilej?

Tinel Gheorghe: Procesul acela nu a fost chiar în regulă, pentru că, iată, ies la suprafață multe
detalii pe care noi nu le-am știut, dar cel mai important lucru este că principiul fundamental al Legii
adopțiilor - interesul superior al copilului se pare că nu a fost luat în seamă. Noi am văzut asta în
atitudinea copilului, când țipa că-i urăște.

Victor Ciutacu: Nu părea în foarte interesat și în mod superior copilul.
S26(rep.21.10-22.37, sel.1-21)
Tinel Gheorghe: Asta e o chestie de intimidare. Ce au făcut cetățenii americani, e o chestiune de

intimidare.
Victor Ciutacu: Da.
S27(rep.23.27-24.46, sel.1-21) Mirel Palada: (…) Nu se întâmplă nimic. Copilul, ca să înțeleagă

lumea, copilul va fi luat și dus în America, în ciuda tuturor dovezilor care arată că a fost abuzat, că nu vrea
să se ducă la oamenii ia. Nu o să se întâmple nimic. O să se duc în America. Procuroarea care a târât pe
asfalt copilul nu o să pățească nimic. Vă dau în scris cu majuscule și cu diacritice. Nu o să se întâmple
nimic. Este filmat cu telefonul mobil, deci este un fals și neadevărat.

Mirel Palada: Da a și spus că sunt greșite filmările, domnule…
Victor Ciutacu: Sunt greșite filmările, sunt cu pixeli, e cu de alea.
Bogdan Chirieac: Șefa doamnei Pițurcă a spus că e fake news. Da. Eu sunt convins că dânsa are

dreptate.
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Mirel Palada: Exact, e fake news. Eu sunt convins că e fake news, a văzut o țară întreagă fake

news. Era ca la Terminator, chestii din alea. A fost cu efecte speciale și n-o să se întâmple nimic. De ce?
Pentru că justiția în România nu este justiție. (…)

 09.07.2019

 21:00-23:00- Punctul culminant
Titluri: CAZUL SORINA, CUM A FOST ÎNȘELATĂ ASISTENTA MATERNALĂ; AVEREA

INCREDIBILĂ A MANAGERULUI DE CAZ; MAFIA DIN SISTEMUL DE ADOPȚIE, CE AU AFLAT
PROCURORII.

Invitați: Norica Nicolai- ALDE; Laura Vicol- avocat; Sorin Roșca Stănesacu- jurnalist; Adrian
Țuțuianu- PRO România.

Moderator: Victor Ciutacu
Revenind în studio:
Victor Ciutacu: Domnule Roșca Stănescu, toată povestea asta este absolut halucinantă: documente

băgate în dosarul de adopție, scoase din dosarul de adopție, documente semnate de oameni care nu le-au
scris și care și le-au asumat la îndemnul managerului de caz, la îndemnul șefei adopției. Mie mi se pare că
e un întreg lanț în povestea asta.

Sorin Roșca Stănescu: Dacă o procuroare care nu ar fi avut ce să caute acolo nu ar fi târât un copil
pe stradă, noi nu am fi aflat absolut nimic.

 23.07.2019

 21:00-23:00- Punctul culminant
Moderator: Victor Ciutacu
S36(Rep.36:01-38:42, sel. 23-21) Mihai Drăgan: Statul român, în opinia mea statul român, tot ce

înseamnă stat român care fost implicat în această poveste a trădat un cetățean român. L-a tranzacționat, pe
românește. Nu există alt cuvânt.

Victor Ciutacu: Stați un pic că pun și eu aceeași întrebare pe care a pus-o domnul Drăgan, dar mai
scurtă, avocatului Dumitrică. Domnu Dumitrică, dumneavoastră v-ați lămurit de ce atâta miză și atâta
patimă fix pe copilul asta?

Victor Dumitrică: Eu cred că un interes există. Ca avocat nu pot să trag concluzii pe speculații. Mă
obligă profesia să discut pe probe. Însă, într-adevăr pare nejustificată atitudinea lor de a nu recunoaște,
într-un final, faptul că Sorinei îi era bine acolo unde era, că familia Șărămăt era familia dumneaei. Da
cred că ar trebui să găsiți răspunsul și cumva v-a fost oferit de către domnul Dragomir, adineaori. Pornit
războiul ăsta el nu a mai fost războiul familiei Săcărin cu Războiul familiei Șărămăt. Războiul s-a purtat la
nivel de națiuni.

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestor emisiuni, în
care s-a dezbătut o temă referitoare la o adopție internațională, nu a fost asigurată o
informare imparţială şi echilibrată prin prezentarea principalelor puncte de vedere
aflate în opoziţie, aşa cum radiodifuzorul avea obligaţia în virtutea normei legale
citate. Din această perspectivă, în scopul informării corecte a publicului, Consiliul
consideră că în aceste emisiuni ar fi trebuit să fie prezentată şi poziţia familiei
Săcărin ori ale unora dintre organismele statului acuzate că nu ar fi respectat
legislația specifică materiei adopțiilor, în condiţiile în care opiniile exprimate
convergeau spre aceeaşi idee, anume că adopția nu a avut caracter legal.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au
obligaţia de a informa publicul în mod corect, iar acest lucru trebuie făcut în mod
imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate.

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr.
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se
supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare
şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere,
iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace
adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi
narare.
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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 amendă de 5.000 lei.

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. (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
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul ROMÂNIA
TV) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3
alin. (3) și 66 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 S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 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 amendă de 5.000 lei
postul ROMÂNIA TV, deoarece a difuzat, pe parcursul mai multor ediții de dezbateri
din perioada iunie-iulie 2019, un subiect referitor la adopția unui minor, cu încălcarea
dreptului acestuia la respectarea vieţii private şi la propria imagine, drept care,
potrivit art. 3 din Codul audiovizualului, prevalează în faţa necesităţii de informare,
cu atât mai mult în cazul minorului aflat în situaţii dificile.

De asemenea, sancțiunea a fost aplicată și pentru că, în unele dintre aceste
emisiuni, subiectul referitor la procedura adopției nu a fost difuzat cu prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, ceea ce contravine art. 66 din
Codul audiovizualului care prevede că în programele de ştiri şi dezbateri trebuie
asigurate imparţialitatea, echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor.“

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


