Decizia nr. 768 din 20.08.2019
privind sancţionarea cu somație publică a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1
CUI RO 1599030
Fax: 021/ 203.02.45; 203.03.57; 208.74.97
- pentru postul de televiziune ANTENA 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 august 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor
nr. 8121/29.07.2019, 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 edițiile emisiunii „Observator”
difuzate în zilele de 27 și 28 iulie 2019 de către postul ANTENA 1.
Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală
nr. 169.4-4/22.11.2016).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ANTENA TV GROUP 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 emisiunile informative difuzate de postul de televiziune Antena 1, în
perioada 27-28.07.2019, au fost prezentate, conform raportului de monitorizare,
următoarele informații referitoare la tragedia de la Caracal:
27.07.2019
 Observator de la ora 06.00
Știre cu titlurile: ERORI FATALE. UCISĂ CU POLIȚIA LA POARTĂ;
CONDAMNATĂ LA MOARTE, DUPĂ BÂJBÂIELI ÎN LANȚ; STS A ANUNȚAT POLIȚIEI
TREI ADRESE GREȘITE; PROCURORUL NU A PERMIS INTERVENȚIA MASCAȚILOR.
Înainte de difuzarea materialului care a însoțit știrea, s-a precizat: Atenție! Urmează
imagini și informații care vă pot afecta emoțional, mențiunea Atenție! Imagini care pot
afecta emoțional fiind afișată pe ecran pe toată durata difuzării știrii.
Știrea a fost ilustrată cu:
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 imagini din timpul unei reconstituiri, în care o persoană, aflată într-o cameră
întunecată, era înfățișată în timp ce apela Serviciul de Urgență 112 (pe ecran a fost afișată
mențiunea reconstituire);
 imaginea unei hărți cu aria identificată de STS în legătură cu locul în care a
fost găsită victima Alexandra Măceșanu, după primul apel la 112 al acesteia;
 imagini din fața casei presupusului criminal de la Caracal și imagini cu o
mulțime de oameni, în rândul cărora a putut fi observată mama unei alte fete dispărute în
luna aprilie (Luiza Melencu), în timp ce plângea (imagini fără sunet).
Pe parcursul acestei știri, au fost difuzate declarații ale: putătorului de cuvânt al STS,
purtătorului de cuvânt al IGPR, fostului șef al Poliției Române (Ioan Buda), procurorului
general al României, prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, criminalistului
Dan Antonescu, unchiului Alexandrei - Alexandru Cumpănașu.
Conținut știre:
Prezentator: Nouăsprezece ore, atât a durat ca mascații să intre în casa groazei.
Nouăsprezece ore în care căutările au fost făcute ca în Evul Mediu, iar în acest timp
Alexandra era torturată și ucisă cu sânge rece, fără ca cineva să îl deranjeze pe
criminal.
Prezentatoare: Fata a sunat de trei ori la 112, înainte să moară, și cu toate acestea,
nu a fost salvată. Serviciul de Telecomunicații Speciale nu a fost în stare să localizeze
apelurile la timp.
Prezentator: Destinul i-a fost curmat în timp ce polițiștii bâjbâiau pe la alte adrese.
După demascarea criminalului, curg anchetele și demisiile.
Prezentatoare: Atenție! Urmează imagini și informații care vă pot afecta
emoțional.
 Observator de la ora 13.00 – conținut modificat (rep. 00.10-03.05, sel. 27-13
- Spre deosebire de știrea difuzată în cadrul Observatorului de la ora 06.00, de această
dată, prezentatorul a afirmat: Viața Alexandrei a fost curmată în timp ce polițiștii
bâjbâiau pe la alte adrese, iar în birouri șefii lor așteptau hârtii cu care să își acopere
neputința. Înainte să moară, fata a sunat de trei ori la 112. Serviciul de Telecomunicații
Speciale nu a fost în stare să localizeze apelurile la timp. Abia după 19 ore de căutări
haotice, mascații au intrat în casa groazei. Pentru Alexandra era prea târziu. În cadrul
materialului video care a însoțit știrea, nu a mai fost difuzată declarația unchiului Alexandrei,
Alexandru Cumpănașu)
Știre cu titlurile: ALEXANDRA, UCISĂ DUPĂ TREI APELURI LA 112; FETE
LUATE LA OCAZIE, UCISE ÎN CASA ORORILOR; RĂMĂȘIȚE UMANE GĂSITE ÎN
CASA GROAZEI.
Înainte de difuzarea materialului care a însoțit știrea, s-a precizat: Atenție! Urmează
imagini și informații care vă pot afecta emoțional, mențiunea Atenție! Imagini care pot
afecta emoțional fiind afișată pe ecran pe toată durata difuzării știrii.
În cadrul știrii, au fost prezentate:
 o fotografie cu Gheorghe Dincă, în poziția șezut și având mâinile încătușate
(zona încheieturilor mâinilor a fost ușor blurată);
 fotografii cu cele două adolescente dispărute (Alexandra Măceșanu și Luiza
Melencu);
 o înregistrare video realizată cu ajutorul camerelor de supraveghere în care
Luiza Melencu era surprinsă trecând prin fața unui magazin, în timp ce vorbea la telefon;
 imagini înregistrate, fără sunet, cu rudele Luizei Melencu, aflate în fața casei lui
Gheorghe Dincă (în imaginile prezentate, mama Luizei Melencu plângea).
Au fost difuzate declarații ale: fostului șef al Poliției Române (Ioan Buda), unor vecini
ai lui Gheroghe Dincă, ale prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, bunicii
Mihaelei Luiza Melencu ( pe ecran a fost titrat Ștefania Cincă – mama Mihaelei Luiza
Melencu) și ale fostului director INML (prof. dr. Vladimir Beliș).
Conținut știre:
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Prezentatoare: După ce au așteptat ore în șir o hârtie ca să poată acționa,
anchetatorii au descins, într-un final, la locuința suspectului.
Prezentator: În tot acest timp, sfâșiată de durere, mama Alexandrei aștepta în stradă
cu sufletul la gură. Verdictul, a venit nemilos.
Prezentatoare: În casă și în curte au fost găsite rămășite umane, iar femeia a
recunoscut bijuteriile fiicei sale.
Prezentator: Atenție! Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
Voce din off: O casă veche, înconjurată de garduri înalte a fost scena celor mai
sângeroase crime din ultimii 40 de ani. Ieri dimineață, la ora 6, polițiștii, cu câini de
urmă, au intrat în curtea asasinului din Caracal. Printre construcții ciudate din beton,
butoaie din tablă și gropi umplute cu apă, au găsit rămășițele a cel puțin patru
cadavre umane. Au descoperit și bijuterii care ar aparține Alexandrei. Indiciile unor
atacuri barbare au fost puse cap la cap, iar bărbatul, bănuit de crime în serie, a fost
capturat în mijlocul unei mulțimi furioase. Gheorghe Dincă, 66 de ani, mecanic auto și
posibil cel mai feroce ucigaș din ultimele decenii. Alexandra Măceșanu și Mihaela Luiza
Melencu ar fi fost ultimele sale victime. Aveau 15, respectiv 19 ani. Proveneau din localități
învecinate, Dioști și Dobrosloveni, situate la mai puțin de 10 km de casa ororilor. Alexandra
a fost dată dispărută de către părinți în urmă cu trei zile. Mihaela era de negăsit de
aproape patru luni. Ambele au fost luate cu mașina la ocazie, apoi răpite, sechestrate
și ucise. Polițiștii au găsit resturi umane chiar și în congelatorul individului.
Reporter: (…) - detalii despre drumul de la Dioști până la intrarea în Caracal
Femeie: Am înțeles că pleca dimineața și venea seara. Nu avea nicio ocupație. Fiind
pensionar, chiar nu știam din ce trăiește. Era dubios. Se ducea pe la târguri cu fiare vechi.
Voce din off: Timp de 48 de ore Alexandra a trăit un coșmar. Acum două zile era
în viață. Sechestrată și torturată, a reușit totuși să ceară ajutor după ce a găsit un telefon în
casă.
 Observator de la ora 09.00
La începutul jurnalului informativ, s-a realizat o transmisiune video directă cu un
reporter, aflat în fața casei lui Gheorghe Dincă, care a oferit detalii despre ancheta aflată în
derulare, despre modul în care autoritățile au acționat în ultimele 48 de ore, despre
demiterile care au avut loc etc. Pe ecran au fost afișate titlurile: CĂLĂUL ADOLESCENTEI,
AUDIAT LA CRAIOVA; DOSARUL CRIMEI, ANCHETAT DE DIICOT; ERORI FATALE.
UCISĂ CU POLIȚIA LA POARTĂ; VAL DE ANCHETE, DEMITERI PE BANDĂ RULANTĂ.
Pe parcursul intervenției reporterului, pe ecran au fost prezentate o fotografie cu Gheorghe
Dincă, în poziția șezut și având mâinile încătușate (zona încheieturilor mâinilor a fost ușor
blurată); fotografii cu cele două adolescente dispărute (Alexandra Măceșanu și Luiza
Melencu) și imagini înregistrate, fără sunet, cu rudele Luizei Melencu, aflate în fața casei lui
Gheorghe Dincă (în imaginile prezentate, mama Luizei Melencu plângea).
Știre cu titlurile: CĂLĂUL S-A ÎNTORS ÎN CASA ORORILOR; VALIZĂ CU HAINE
ȘI OASE, GĂSITĂ ÎNTR-UN LAC.
Înainte de difuzarea materialului care a însoțit știrea, s-a precizat: Atenție! Urmează
imagini și informații care vă pot afecta emoțional, mențiunea Atenție! Imagini care pot
afecta emoțional fiind afișată pe ecran pe toată durata difuzării știrii.
Știrea a fost ilustrată cu:
 imagini cu Gheorghe Dincă încătușat în timp ce era însoțit de echipaje de
Poliție (mâinile încătușate nu au fost la vedere) și o fotografie cu Gheorghe Dincă, în poziția
șezut și având mâinile încătușate (zona încheieturilor mâinilor a fost ușor blurată);
 imagini blurate cu mai multe obiecte așezate pe sol, în jurul cărora se aflau
mai mulți anchetatori; aceste imagini au fost prezentate în momentul în care vocea din off a
afirmat: (…)anchetatorii au găsit în stufăriș o valiză cu haine și oase. (imaginea a fost
focalizată pe unul dintre obiectele aflate pe sol);
Pe parcursul acestei știri, a fost difuzată declarația avocatului lui Gheorghe Dincă.
Conținut știre:
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Prezentator: Cel mai feroce criminal în serie din ultimele decenii s-a întors în
casa groazei, calm, în cătușe. Sub ochii îngroziți ai oamenilor a schițat un zâmbet cinic.
Anchetatorii încă nu au numărul exact al victimelor sale. Noi probe au fost găsite în
apropierea locuinței din Caracal, iar indicii importante ar putea veni și de la fosta
soție a ucigașului. Femeia s-a întors astăzi în țară și a asistat la percheziții. Atenție!
Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
Alexandru Bogdan (avocatul lui Gheorghe Dincă): Din câte am înțeles, da, apelul era
făcut de pe telefonul său.
Reporter: Și cum explică acest lucru, având în vedere că era telefonul lui?
Alexandru Bogdan (avocatul lui Gheorghe Dincă): Nu îl explică. Nu s-a explicat, nu
recunoaște, fapt pentru care nu s-au dat explicații. (…) Da, există probe concrete însă,
din punctul meu de vedere, este insuficient ca la ora actuală să apreciem că această
persoană este vinovată și trebuie condamnată.
Voce din off: Gheorghe Dincă a fost suspus unor examinări medico-legale, avea mai
multe zgârieturi și părul pe mâini ars. Judecătorii l-au trimis după gratii pentru următoarele
30 de zile.
Reporter: Cum explică acele bijuterii ale fetei găsite în curtea domniei sale?
Alexandru Bogdan (avocatul lui Gheorghe Dincă): Spune că sunt niște fake-uri,
colecționa fake-uri, bijuterii care nu erau originale și acelea au ajuns acolo aparținându-i
dânsului, soției dânsului.
Voce din off: Familia Luizei, tânăra de 18 ani, dispărută din luna aprilie a fost
chemată astăzi să identifice bijuteriile găsite în casa criminalului.
Știre cu titlurile: APELUL ALEXANDREI LA 112: "VINE, VINE!"; ALEXANDRA,
EROINA UCISĂ CU POLIȚIA LA UȘĂ; MAMA: NUMAI NUMĂRUL DE LA POARTĂ NU
L-A DAT.
Înainte de difuzarea materialului care a însoțit știrea, s-a precizat: Atenție! Urmează
imagini și informații care vă pot afecta emoțional, mențiunea Atenție! Imagini care pot
afecta emoțional fiind afișată pe ecran pe toată durata difuzării știrii.
Știrea a fost ilustrată cu:
 imagini cu Gheorghe Dincă încătușat în timp ce era însoțit de echipaje de
Poliție (zona mâinilor încătușate a fost blurată) și o fotografie cu Gheorghe Dincă, în poziția
șezut și având mâinile încătușate (zona încheieturilor mâinilor a fost ușor blurată);
 fotografii cu Alexandra Măceșanu realizate înainte de a fi dată dispărută;
 imagini din curtea lui Gheorghe Dincă cu zonele cercetate de criminaliști.
Pe parcursul acestei știri, au fost difuzate declarații ale: mamei Alexandrei - Tudorița
Măceșanu, șefului demis al Poliției Române - Ioan Buda; unchiului Alexandrei - Alexandru
Cumpănașu și ale unui psiholog criminalist - Liviu Chesnoiu.
Voce din off: Zeci de ore de teroare și tot atâtea de erori criminale. Alexandra a
murit așteptând salvarea, captivă și speriată în casa ororii din Caracal, ca într-un film de
groază pe care România îl urmărește acum cu lacrimi în ochi. (…) Miercuri, 24 iulie, a fost
ziua în care Alexandra a fost văzută ultima oară. În jurul orei 10 dimineața s-a urcat în
mașina mecanicului auto Gheorghe Dincă și a dispărut. Voia să ajungă la Caracal, să se
întâlnească cu niște prieteni. În dimineața aceea, mama i-a auzit vocea ultima oară.
Tudorița Măceșanu (mama Alexandrei): Mă miră faptul, că eu am învățat-o "Nu te
urci când sunt doi bărbați, trei bărbați în mașină, să fie singur." Mă gândesc, fiind omul mai
în vârstă și asta…
Voce din off: Bărbatul de 66 de ani i-a părut de încredere. Cu el în mașină a pornit
pe drumul morții până în casa ca un abator, înconjurată de garduri înalte de beton. După o
zi de chin, Alexandra a găsit un telefon vechi al agresorului. Joi, la ora 11.05, cu un curaj
nebănuit, a sunat la 112.
Reporter: În timpul apelului la 112, Alexandra a povestit că a fost sechestrată, bătută
și violată. A descris, de asemenea, modul în care arată atacatorul. Un bărbat cu o vârstă
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aproximativă de 50 de ani, cu burtă și ochi albaștri. De asemenea, a spus că vede în curte
un brad, o platformă de fiare vechi și o mașină abandonată.
Voce din off: Potrivit unor surse, copila le-a descris polițiștilor chiar și drumul parcurs
cu mașina până la casa groazei. Le-a spus că prin geam a putut să vadă un dig.
Tudorița Măceșanu (mama Alexandrei): Toate indiciile le-a dat. mai avea să le spună
numărul la casă, unde să se ducă să o găsească!
Liviu Chesnoiu (psiholog criminalist): Instinctul ei de conservare era în pericol. Poate
merită să fie decorată post mortem pentru că ea l-a prins pe criminal, de fapt.
Voce din off: Convorbirea s-a întrerupt brusc, cu un mesaj sfâșietor.
28.07.2019
 Observator de la ora 19.00
Titluri afișate pe ecran: CĂLĂUL A RECUNOSCUT CĂ A UCIS DOUĂ FETE;
ALEXANDRA ȘI LUIZA, OMORÂTE ÎN CASA ORORILOR.
Înainte de difuzarea materialului care a însoțit știrea, s-a precizat: Atenție! Urmează
imagini și informații care vă pot afecta emoțional, mențiunea Atenție! Imagini care pot
afecta emoțional fiind afișată pe ecran pe toată durata difuzării știrii.
Știrea a fost ilustrată cu:
 imagini înregistrate cu mama Luizei Melencu, surprinse în timp ce aceasta
afirmă, cu lacrimi în ochi: Astăzi ne-a sunat Poliția, ne-a spus: Doamnă, nu-i adevărat! De
ce nu ne-ați avertizat?
 imagini înregistrate, fără sunet, cu mama Luizei, în timp ce ține în mâini o
fotografie și plânge;
 imagini cu bunicul Luizei, în timp ce este cărat pe brațe de către echipaje ale
Poliției;
 imagini cu bunica Luizei, în timp ce ține în mână o fotografie și afirmă
plângând: Am sperat că tot oi veni, dar tu erai moartă, mamă. D-aia nu răspundeai.
 imagini cu Gheorghe Dincă încătușat (zona încheieturilor mâinilor a fost ușor
blurată);
 fotografii cu cele două adolescente dispărute (Alexandra Măceșanu și Luiza
Melencu);
 imagini cu fosta soție a lui Gheorghe Dincă, în timp ce era adusă de către
echipaje de Poliție la locul faptelor.
Pe parcursul acestei știri, au fost difuzate declarații ale: avocatului lui Gheorghe
Dincă; procurorului șef-adjunct al DIICOT și ale unor vecini adunați în fața casei lui
Gheorghe Dincă.
Prezentator: Monstrul din Caracal a rostit cuvintele de care s-a temut o țară. Lea ucis pe Alexandra și Luiza. Mărturia i-a pus la pământ pe părinții celor două copile care
au sperat până în ultima clipă că fetele lor trăiesc. (…)
Alexandru Bogdan (avocatul lui Gheorghe Dincă): Și-a recunoscut faptele.
Știre despre modul cum au decurs cercetările în cazul răpirii Luizei și Alexandrei.
Titlul afișat pe ecran: ALEXANDRA ȘI LUIZA, UCISE ÎN HAOSUL CRIMINAL.
În cadrul știrii, au fort prezentate imagini cu Gheorghe Dincă încătușat (zona mâinilor
a fost blurată) și fotografii cu cele două adolescente dispărute (Alexandra Măceșanu și
Luiza Melencu).
Pe parcursul acestei știri, au fost difuzate declarații ale: mamei Luizei (oferite unui
reporter), șefului demis al Poliției Române - Ioan Buda; unchiului Alexandrei - Alexandru
Cumpănașu; unui vecin privind faptul că lumea „a văzut fum ieșind” din curtea casei lui
Gheorghe Dincă și ale tatălui unei alte fete dispărute în urmă cu 20 de ani, în Caracal
(Nelu Geneș).
Prezentator: A fost nevoie ca cel puțin două tinere nevinovate să își piardă viața
pentru ca ucigașul să fie oprit. Părinții Luizei, una dintre victimele criminalului,
povestesc cu lacrimi în ochi umilințele la care au fost supuși la fiecare întâlnire cu
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polițiștii. Anchetatorii le-au spus că au fugit cu Făt-Frumos, iar mai apoi, i-au suspus unor
teste cu detectorul de minciuni. În tot acest timp, individul a făcut o nouă victimă. Urmează
detalii care vă pot afecta emoțional.
Monica Melencu (mama Luizei): Doamnă, știți că nu se găsesc copiii după ani. S-ar
putea să găsiți o mână într-o parte, un picior…
Alexandru Cumpănașu: Dacă se întâmplă ca să nu fie adresele corecte și să fie fata
încurcată cu niște rețele, o să plătească pagubele și despăgubirile.
Vecin: (…) Toată lumea spune că a văzut focul, fum ieșind. Și după ce s-a
terminat focul, venea ca și cum ai face un grătar d-ăla de… carne d-aia, adică friptă
pe grătar.
Voce din off: Alexandra a murit așteptând să fie salvată.
Alexandru Cumpănașu: (…) despre protocolul Serviciului de Telecomunicații
Speciale.
Voce din off: Luni de zile, criminalul în serie a ucis fără să fie deranjat și, în
inconștiența lor criminală, autoritățile nu au făcut nimic. Din contră, și-au bătut joc de
familia Luizei, adolescenta care a dispărut în luna aprilie. Mama Luizei a încercat cu
disperare să afle o veste despre fată de la Poliția din Coșoveni, unde a fost deschis dosarul
dispariției.
Monica Melencu (mama Luizei): Ne duceam… nu știm nimic, stați acasă că vă
chemăm.
Voce din off: În timp ce Luiza parcă intrase în pământ, polițiștii încercau să o
convingă pe mamă că fata a fugit cu vreun iubit.
Monica Melencu (mama Luizei): Luiza, probabil, este plecată cu vreun Făt Frumos.
Voce din off: Mai mult, mama Luizei a fost acuzată că ascunde ceva și a fost supusă
la testul cu detectorul de minciuni.
Monica Melencu (mama Luizei): Doamnă, dacă știați ceva de Luiza, v-a spus ceva
Luiza și dvs. nu vreți să spuneți, dacă v-a trimis un mesaj și dvs. l-ați șters. Noi, ca familie,
suntem acuzați, iar cei care au făcut rău, sunt în libertate. (….)
Voce din off: (…) Astăzi, ucigașul a recunoscut două crime însă nimeni nu știe cu
adevărat câte sunt. Acum 20 de ani, din Caracal a dispărut o fată care, culmea ironiei, avea
aceleași prenume. Mihaela.
Nelu Geneș (tatăl Geaninei Geneș): Am mers acolo, aceeași frază care și în cazul
fetelor dispărute recent zice, stați liniștit, cazul este în atenția noastră și poate va veni peste
două, trei zile cu vreun iubit. Aceeași frază, aceeași frază.
Voce din off: Singurul semn pe care l-a primit de la polițiștii care se ocupau de cazul
Mihaelei a fost o hârtie în care scria că, a început cercetarea.
Vizionând imagini din edițiile informative ale emisiunii „Observator”, difuzate în zilele
de 27 și 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 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.
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.
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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 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 TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016) 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,
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 TV
GROUP 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 1,
deoarece, pe parcursul edițiilor emisiunii informative „Observator” difuzate în zilele de 27 și
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
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