Decizia nr. 765 din 20.08.2019
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,
Clădirea 14, parter, sector 2
CUI 15971591
Tel.: 021/208 76 96 / Fax: 021/2087496
- pentru postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS
BUCUREŞTI, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, parter, sector 2

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.
8119/28.07.2019, 8121/29.07.2019, nr. 8142/29.07.2019, nr. 8151/29.07.2019, nr.
8185/30.07.2019, nr. 8244/31.07.2019 și nr. 8265/01.08.2019 cu privire la emisiunile de
Știri și dezbateri difuzate în zilele de 27 și 28 iulie 2019 de către postul ANTENA 3.
Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 eliberată la 16.03.2017
şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 eliberată la 16.03.2017)
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ANTENA 3 S.A. 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.
Potrivit dispozițiilor invocate:
- art. 41 alin. (1) lit. c): 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.
În fapt, în zilele de 27 și 28 iulie 2019, în intervalul orar 06.00-24.00, postul de
televiziune ANTENA 3 a prezentat în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri, cazul fetelor
dispărute din Caracal.
Astfel, pe parcursul zilei de 27 iulie 2019, în cadrul știrilor și dezbaterilor prezentate
au fost difuzate cronologic modul în care s-ar fi petrecut evenimentele, iar una din ipotezele
eșecului operațiunii de salvare ar fi fost aria greșită de localizare furnizată de STS
organelor de poliție.
A fost difuzată și poziția STS-ului, printr-o declarație a purtătorului de cuvânt al
instituției și un fragment dintr- un comunicat de presă al STS, prin care instituția a susținut
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că a respectat întocmai procedura. A fost prezentat și punctul de vedere al reprezentantului
IPJ Olt prin care a declarat că instituția a respectat procedura de intervenție în asemenea
situații, ora șase fiind ora din momentul în care se poate descinde într-un domiciliu al unui
suspect.
În știrile difuzate au fost prezentate detalii despre Luiza Melencu și Alexandra
Măceșanu, cele două adolescente care se presupune că ar fi fost ultimele victime ale
mecanicului auto. Au mai fost difuzate în cadrul știrilor mai multe declarații ale vecinilor
suspectului Gheorghe Dincă cu privire la acesta.
De asemenea, au fost oferite noi informații despre cazul de la Caracal, menționânduse faptul că suspectul de crimă, Gheorghe Dincă, a fost reținut și în acel moment se află la
DIICOT Craiova, fiind audiat și apoi reținut sub propunerea de arestare preventivă.
Procurorii de la DIICOT ar fi redeschis un dosar al altei tinere dispărute, Luiza Melencu,
suspectând o legătură între dispariția fetei și Gheorghe Dincă.
Totodată, pe parcursul difuzării unor știri au fost prezentate cronologic evenimentele
și modul în care instituțiile abilitate s-au ocupat de cazul dispariției fetei Alexandrei
Măceșanu, criticând lipsa de implicare a acestora și tergiversarea oferirii unui răspuns
concret în dosarul dispariției Luizei Melencu, precum și stadiul anchetei în cazul suspectului.
În ziua de 28 iulie 2019, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat știri care au avut
același conținut ca și în ziua precedentă, cu imagini de la casa suspectului Gheorghe Dincă
cu oameni strânși în fața locației respective, dar și cu polițiști sau reprezentanți ai
jandarmeriei.
În unele știri au fost prezentate declarația bunicului Luizei, cât și cea a mamei sale
privind implicarea unor traficanți pentru care „presupusul criminal” ar fi fost un cărăuș, fiind
difuzate imagini cu Luiza.
De asemenea au fost redate informații din declarațiile „presupusului criminal” și ale
soției acestuia, dar și despre găsirea de rămășițe umane și bijuterii.
În cadrul emisiunii “Breaking news”, de la ora 15:00, au fost prezentate imagini cu
mama Luizei care s-a prăbușit la pământ și plânge, imagini din fața casei lui Gheorghe
Dincă, precum imagini cu o femeie mai în vârstă care, de asemenea, plângea.
Redăm din raport:
Prezentator: Mihaela Bîrzilă
Invitați: Gabriel Diaconu, psihiatru, prin telefon, Cristian Ene, avocat, prin telefon,
Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist, prin telefon, Lorette Luca, avocat, prin telefon, Nelu Geneș,
tatăl unei fete dispărute, prin telefon, Mihai Belu, jurnalist, prin telefon.
Titluri: Criminalul din Caracal a recunoscut ambele crime; Avocat: a recunoscut
uciderea a două fete; Criminalul din Caracal a recunoscut două crime; Gropi cimentate în
casa suspectului de crimă; Procurorii merg la casa părinților Alexandrei; 6 ore de cercetări
în casa groazei; Alexandra a avut gura lipită cu bandă adezivă; Primele teste confirmă
ADN- ul fetei în mașină; Balta de sânge din curte. Analizele sunt gata; Bunicul Luizei a
leșinat în fața casei ororilor; Familiile fetelor, răpuse de durere și revoltă; Mama Luizei,
luată cu ambulanța de la casa crimei; Tatăl celei de-a treia fete, mărturii șocante; Tatăl:
Cine ne aduce fetele înapoi?; Criminalul, mdus la DIICOT Craiova pentru audieri
 Reper 59.18, sel. 28.14
Mihaela Bîrzilă: Bună ziua! Începem cu o informație de ultimă oră, criminalul și-a
recunoscut ambele fapte, două crime a recunoscut, în urmă cu doar câteva minute,
Gheorghe Dincă adus de azi-dimineață în casa groazei, împreună cu criminaliștii și
procurorii DIICOT.
S-a luat un interviu, în direct, avocatului lui Gheorghe Dincă, Alexandru Bogdan,
care a spus că suspectul și-a recunoscut faptele, însă a precizat că nu poate furniza detalii.
S-au prezentat imagini din fața casei suspectului Gheorghe Dincă, în care se aflau
organe de poliție, dar și oameni obișnuiți.
 Reper 03.08, sel. 28.15

3

Mihaela Bîrzilă: Mergem acum, în direct, la Georgiana Murgilă, pentru că avem scene
impresionante cu familia Alexandrei și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta
emoțional.
S-au prezentat imagini difuzate în direct, din Dobrosloveni, Olt, cu rudele Alexandrei
Măceșanu, una dintre victime, filmați într-o curte, stând la o masă. Imaginile din curtea
casei rudelor Alexandrei s-au prezentat în întreaga ediție a emisiunii Breaking news.
(exemplu interval sel: 03.08-06.20, sel. 28-15; reper 22.43, sel. 28-15)
Pe ecran, în partea din dreapta, s-a titrat cu caractere albe, pe un fond roșu: Atenție!
Imagini care vă pot afecta emoțional!
S-au prezentat diverse fotografii cu Alexandra Măceșanu.
În alte cadre video, au fost prezentate imagini cu polițiștii care făceau căutări în
curtea suspectului Gheorghe Dincă, imagini care s-au repetat.
 Reper 13.04, sel. 28-15
Reporterul de la casa familiei Alexandrei Măceșanu, din Dobrosloveni, Olt, i-a luat un
interviu uneia dintre rude, care a spus că știe că suspectul și-a recunoscut două crime,
altceva nu mai știu. Femeia respectivă s-a urcat într-o mașină Dacia Logan, cu numărul B
204 ALE.
 S4 Reper 21.48-22.43, 32.59, sel. 28-15
S-au prezentat imagini cu mama Luizei care s-a prăbușit la pământ și plânge,
imagini din fața casei lui Gheorghe Dincă. Alături de aceasta se afla o femeie mai în
vârstă care, de asemenea, plângea.
 S5 Reper 31.34, sel. 28-15
S-au difuzat alte imagini cu mama Luizei, care plângea, alături de un bărbat mai în
vârstă.
 S6 Reper 33.08, 33.40, sel. 28-15
La mama Luizei a venit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Olt, să-i acorde
îngrijiri medicale. S-au prezentat imagini cu femeia aflată în ambulanță, alături de
cadrele medicale.
Chipul celor de mai sus nu a fost blurat.
 Reper 31.27, sel. 28-15
Mihaela Bîrzilă: Iertați-mă, iertați-mă, Sorin, oprește-te o secundă, te rog, trebuie să-i
avertizez pe telespectatori că aceste imagini, în exclusivitate, pe care le urmăresc
sunt cu un puternic impact emoțional.
Sorin Ovidiu Bălan: Crunte.
Mihaela Bîrzilă: Sunt niște imagini crunte, vă rog să mă credeți, îmi este foarte greu să
vorbesc, deși am avut nefericita ocazie de a comenta astfel de evenimente de-a lungul
timpului, m-am simțit atât de rău atunci când a fost înmormântat Ionuț, copilașul sfâșiat de
câini, îți mărturisesc, Sorin, sunt imagini cumplite, cu familiile distruse de durere și revoltă,
revoltă că autoritățile sunt neputincioase (…).
 Reper 40.48, sel. 28.15
S-au prezentat imagini cu suspectul, Gheorghe Dincă, filmat, alături de organele de poliție,
în curte.
 S7 Reper 44.34, sel. 28-15
S-au prezentat imagini cu un bărbat, cu fața blurată (înțelegem din context că este
bunicul Luizei), întins pe asfalt, în jurul căruia se adună oameni și jandarmi, unul
dintre ei oferindu-i să bea apă.
 Reper 45.37, sel. 28.15
S-au prezentat imagini în direct cu mama Luizei, chipul acesteia era blurat,
prăbușindu-se pe asfalt.
Ediție specială, ora: 16:00, prezentator: Andreea Sava
Titluri: Criminalul din Caracal a recunoscut două crime; Mesajul din noapte din telefonul
suspectului; Complicități criminale în cazul morții fetelor; Clanurile care au acaparat marile
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orașe; Rudele Luizei au leșinat de durere când au aflat; Părinții Alexandrei au venit la locul
crimei; Criminalul, dus la DIICOT Craiova pentru audieri; Mesajul din noapte din telefonul
criminalului; Unchiul Alexandrei, în direct la Antena 3; Cumpănașu: Nu mă las până nu
plătesc toți; Cumpănașu, detalii șocante din anchetă; Complicității criminale în cazul morții
fetelor; Cumpănașu: Judecătorul trebuie să stea în pușcărie; Unchiul fetei își strigă
indignarea după crimă; Cumpănașu: Mor cu STS de gât; Gropi cimentate în curtea
criminalului; Cumpănașu: Nu mă las până nu plătesc toți!; Unchiul fetei își strigă indignarea
după crimă; Cumpănașu: Mor cu STS de gât; Criminalul a explicat în detaliu cum a omorât;
Invitați în studio: Pavel Abraham, fost șef al Poliției Române, avocat, Eugen Nicolicea,
deputat; în transmisiune directă, Alexandru Cumpănașu
Suspectul de la Caracal a recunoscut două crime.
Corina Matlinschi, reporterul postului a transmis în direct, de la Caracal, din fața casei lui
Gheorghe Dincă, loc unde s-au adunat oameni. Gheorghe Dincă a recunoscut două crime,
faptul că le-a ucis pe Luiza și Alexandra.
Corina Matlinschi: Potrivit unor surse, în urmă cu scurt timp a recunoscut aceste crime, a
spus că fetele ar fi venit aici de bunăvoie, noi știm că ele au fost luate la ocazie și răpite de
acest individ și știm chiar din acel apel telefonic făcut de către Alexandra, una dintre
victime, spunea ea că a fost legată și sechestrată de acest individ. Le-ar fi lovit, le-ar
fi bătut și le-ar fi omorât, pentru că au refuzat să întrețină relații sexuale cu el, asta lea declarat acest individ anchetatorilor, în urmă cu scurt timp. Încă se fac aici
cercetările de la fața locului, trebuie să vă spun că s-au adunat foarte, foarte mulți
oameni aici și o să-l rog pe colegul meu, Vali Ion, să vă și arate, o să încerc să ies din
această zonă, pentru că sunt imagini greu de privit și cumva încercăm să o
respectăm și pe mama Luizei, pentru că este efectiv, sfârșită de durere în aceste
momente și o înțelegem, 4 luni de zile nu a știut nimic de fiica ei, iar anchetatorii îi
spuneau că, cel mai probabil, pentru că este majoră, ar fi plecat singură de-acasă, de
bunăvoie, iar acum ea află că ea a fost ucisă de acest bărbat. Mai devreme i s-a făcut
rău, a venit și o ambulanță și i-a acordat primul ajutor, la fel și bunicii, la fel și
bunicului.
Pe fundal s-au auzit strigătele unei femei.
Reper 03.39, sel. 28-16
S-au prezentat imagini, în direct, din fața casei lui Gheorghe Dincă, acolo unde s-au adunat
foarte mulți oameni, polițiști, cadre medicale. Este luat un bărbat cu targa și dus în salvare,
pentru îngrijiri medicale.
Reper 06.36, sel. 28-16
Titluri: Părinții Alexandrei au venit la locul crimei
Pe fundal se aude o femeie care plânge.
În cadrul grupajului informativ Breaking news de la ora 18:00, au fost prezentate
noi informații despre cazul de la Caracal. Prezentatoarea a informat publicul că suspectul
Gheorghe Dincă este în acel moment la audieri la sediul DIICOT Craiova.
În știrea cu titlul: RUDELE LUIZEI AU LEȘINAT DE DURERE CÂND AU AFLAT,
PĂRINȚII ALEXANDREI AU VENIT LA LOCUL CRIMEI, a fost prezentat modul în care
membrii familiei Luizei Melencu au primit vestea uciderii acesteia.
Cităm din raport:
Andreea Stroe: Și au fost într-adevăr clipe de coșmar pentru întreaga familie a
Luizei, fata din Caracal care a fost dată dispărută cu patru luni în urmă, cum au
reacționat bunicii și mama fetei, imediat după ce Gheorghe Dincă a recunoscut două
crime, este greu de descris, vedem parte din imagini, familia tinerei este sfâșiată de
durere, mama și bunicul Luizei s-au simțit evident, foarte rău și au avut nevoie de
îngrijiri medicale, bunicul a leșinat și a căzut și el la pământ, la locul crimei a venit și
tatăl Luizei.
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A fost difuzat un interviu luat tatălui Luizei în care acesta mărturisește că a simțit că
fata lui a fost omorâtă.
Știrea a fost însoțită de imagini ce prezintă o persoană întinsă pe asfalt,
înconjurată de alte persoane care încearcă să îi ofere ajutor. Chipul acesteia este
blurat.
De asemenea, a fost difuzat un interviu luat mamei Luizei, înainte de a afla vestea
uciderii fetei acesteia, iar în cadrul emisiunii Subiectiv de la ora 19:00, moderată de Răzvan
Dumitrescu au fost afișate pe ecran următoarele titluri:
Titluri afișate pe ecran: ORA 20:00, KLAUS IOHANNIS FACE DECLARAȚII;
CRIMINALUL DE LA CARACAL ȘI-A RECUNOSCUT FAPTELE; ALEXANDRA ȘI LUIZA,
UCISE DE CRIMINALUL ÎN SERIE; DETALII ȘOCANTE DESPRE CRIMELE CARE AU
ȘOCAT ȚARA; SURSE: TURPUL ALEXANDREI, ARUNCAT ÎN RÂUL OLT; CRIMINALUL
A DETALIAT CUM LE-A UCIS PE FETE; RUDELE LUIZEI AU LEȘINAT DE DURERE
CÂND AU AFLAT; PĂRINȚII ALEXANDREI AU VENIT LA LOCUL CRIMEI.
Vizionând imagini din emisiunile de știri și dezbateri difuzate în ziua de
28 iulie 2019, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art.
41 alin. (1) lit. c) și 45 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii nu pot
difuza imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei
persoane, orice persoană având dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum
ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.
În esență, membrii Consiliului au reținut că imaginile filmate și difuzate, în direct, în
data de 28 iulie 2019, cu reacția membrilor familiei Luizei Melencu, la aflarea veștii că fata
lor a fost ucisă de Gheorghe Dincă au scos în evidență traumele prin care trece familia,
nefiind asigurată intimitatea într-un astfel de moment dificil, fapte ce contravine normelor
legale invocate anterior.
Astfel de imagini cu mama Luizei prăbușindu-se la pământ și plângând, alături de
care se aflau și alți membri ai familiei care plângeau, precum și imagini cu mama Luizei în
ambulanță, în timp ce i se acorda primul ajutor de către echipajul medical, scot în evidență
trauma prin care trece familia fetei dispărute.
Or, legiuitorul a interzis difuzarea unor astfel de imagini care scot în evidență
traumele sau traumatismele unei persoane într-o astfel de situație, orice persoană având
dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o
nenorocire.
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 S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
76.7/16.12.2003 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016
eliberată la 16.03.2017 pentru postul ANTENA 3) se sancţionează cu somaţie publică de
intrare în legalitate 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,
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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. ANTENA 3 S.A.
are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala
emisiune de ştiri, următorul text:
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul ANTENA 3,
deoarece, pe parcursul emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în 28 iulie 2019 a prezentat
imagini cu reacția membrilor familiei unei fete decedate, la aflarea veștii că fata lor a fost
ucisă de o persoană, imagini care au scos în evidență trauma prin care trece familia și nu a
fost respectată intimitatea persoanei într-un astfel de moment, fapte ce contravin
prevederilor din Codul audiovizualului.
Potrivit acestor reglementări, 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

