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Decizia nr. 784 din 03.09.2019
privind somarea S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, et. V, sector 5
C.U.I. 24334385
Fax: 031/400.44.41
- pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD
Bucureşti, Str. Panduri nr. 71, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis, în urma rediscutării, sancționarea radiodifuzorului
S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD, după ce în ședința
din 20 august 2019 a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor nr. 8114/28.07.2019, nr. 8121/29.07.2019, nr. 8122/29.07.2019, 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 DIGI 24/DIGI 24 HD.
Postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD aparţine S.C. CAMPUS MEDIA TV
S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 273.7/07.12.2010 eliberată la 01.07.2019 şi decizia
de autorizare nr.1727.1-6/09.02.2012 eliberată la 01.07.2019).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări din
emisiunile difuzate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CAMPUS
MEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 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 DIGI 24/DIGI 24 HD a prezentat, în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri,
subiectul privind dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.
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Astfel, pe parcursul zilei de 27 iulie 2019 au fost prezentate mai multe informații
despre dispariția celor două fete din Olt. Potrivit raportului de monitorizare, un bărbat
din Caracal este bănuit de crime în serie și este anchetat pentru posibila ucidere a
două tinere de 15 și 18 ani. S-a menționat că Alexandra a sunat de trei ori la numărul
de urgență 112, iar o ipoteză a cauzelor eșecului operațiunii de salvare a fetei ar fi fost
aria greșită de localizare furnizată de STS. De asemenea, s-au făcut mențiuni despre
modul de acțiune al polițiștilor care au stat 3 ore la poarta suspectului pentru a se face
ora 6 dimineața, când legea le dă dreptul să se facă perchezițiile.
Prin transmisiune video directă, reporterul Digi 24, Alina Manolache, a oferit mai
multe detalii cu privire la declarația președintelui Klaus Iohannis și declarația
premierului Viorica Dăncilă.
Știrile au fost însoțite de imagini: cu interiorul și exteriorul casei suspectului, cu
anchetatorii în timpul perchezițiilor, cu bărbatul suspectat de crimă din Caracal (a avut
o bandă neagră pe ochi), cu Alexandra Măceșanu (sursa: Facebook), cu mai mulți
oameni întinși în fața treptelor ministerului de Interne.
Ca informație de ultimă oră a fost prezentată o știre cu privire la reținerea
suspectului pentru 24 de ore, fiind acuzat de viol și trafic de minori. Prin transmisiune
video directă de la Tribunalul Dolj, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș, a vorbit despre locația
în care se află Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal.
În intervalul orar 10:59-11:03 au fost prezentate informații despre reținerea
suspectului pentru 24 de ore, fiind acuzat de viol și trafic de minori, despre preluarea
cazului de către DIICOT Craiova.
Prin transmisiune video directă de la Tribunalul Dolj, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș,
a vorbit despre o posibilă propunere de arestare pentru 30 de zile a bărbatului din
Caracal, despre conexarea dosarelor celor două fete dispărute, Luiza și Alexandra.
De asemenea, prin transmisiune video directă de la Dobrosloveni, jurnalistul Digi
24, Cristian Popa, a vorbit despre declarațiile vecinilor Alexandrei și despre acțiunile
părinților din momentul în care Alexandra nu a mai răspuns la telefon.
În intervalul orar 11:44-11:49, au fost prezentate informații despre căutările pe
care le fac scafandrii într-un lac din apropierea localității, despre detaliile pe care
Alexandra le-a dat autorităților cu privire la locul în care se află și despre apelul primit
de mama victimei în care a fost anunțată că fata este în Belgia.
Prin transmisiune video directă, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș, vorbește despre
căutările pe care le vor face scafandrii din județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți, deoarece
autoritățile suspectează că în acel lac pot fi găsite probe care să confirme unele ipoteze
și despre așteptarea suspectului pentru audieri în fața unui judecător pentru a se
decide dacă acesta va fi arestat pentru 30 de zile.
Prin intervenție telefonică, jurnalistul Digi 24, Ioana Ciurlea, a oferit informații cu
privire la referatul cu propunere de arestare preventivă, trimis judecătorilor și despre
apelul primit de mama Alexandrei în care a fost anunțată că fata este bine și că
urmează să plece la muncă în Belgia.
În intervalul orar 11:58-12:04, au fost prezentate informații despre căutările pe
care le fac scafandrii într-un lac din apropierea localității, despre detaliile pe care le-a
dat Alexandra autorităților și despre apelul primit de mama victimei în care a fost
anunțată că fata este în Belgia.
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Prin transmisiune video directă, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș, vorbește despre
căutările pe care le vor face scafandrii din trei județe la un lac din apropierea orașului
Caracal.
(rep.01:10-01:20, sel.27-12) A fost difuzată o declarație a mamei Alexandrei în
care aceasta a susținut că simte faptul că Alexandra este în viață.
Prin transmisiune video directă, jurnalistul Digi 24, Ioana Ciurlea, a oferit detalii
despre referatul de arestare, în care este conturat un tipar după care acționa suspectul
și detalii despre modul în care a acționat Alexandra.
Suspectul crimei din Caracal a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de
viol și trafic de minori, iar între timp se fac scufundări într-un lac de lângă casa acestuia.
Au fost transmise imagini, în direct, cu anchetatorii care căutau probe pe malul
unui lac. Prin transmisiune video directă, jurnalistul Digi 24, Cristian Popa, a anunțat că
au fost găsite două obiecte: o umbrelă și o pereche de pantaloni de damă.
(rep.07:42-07:57, sel.27-13) A fost difuzată o declarație a mamei Alexandrei în
care aceasta a susținut că simte faptul că Alexandra este în viață.
S-a menționat că Alexandra a dat detalii despre suspect, iar mama ei a fost sunată
la scurt timp și a fost anunțată că Alexandra ar fi în Belgia. Prin transmisiune video
directă, jurnalistul Digi 24, Ioana Ciurlea, a detaliat informațiile pe care Alexandra le-a
spus atunci când a sunat la 112 și a vorbit despre legătura dintre dispariția celor două
fete.
(rep.10:27-11:52, sel.27-13) A fost difuzată declarația Monicăi Melincu, mama
Luizei, care a povestit cum a dispărut Luiza și cum au acționat autoritățile în această
perioadă.
Prin transmisiune video directă de la Tribunalul Dolj, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș,
a vorbit despre dosarul în care este vizat Gheorghe Dincă, iar de la Palatul Victoria,
jurnalistul Digi 24, Bianca Firezar, a vorbit despre ședința operațională de urgență, la
care a fost convocat șeful IGSU, Raid Arafat și șeful STS, Ionel Vasincă.
Au fost prezentate informații despre: reținerea suspectului din Caracal; cererea de
arestare preventivă; scufundările făcute într-un lac de lângă casa acestuia; informațiile
pe care Alexandra le-a dat prin apelurile la 112; telefonul primit de mama fetei după
dispariția acesteia; declarațiile premierului României, Viorica Dăncilă, cu privire la
demiteri și la posibilul referendum pentru mărirea pedepselor în cazul infracțiunilor cu
violuri, crime și pedofilie; contradicțiile dintre Poliție și Asociația Procurorilor.
Au fost transmise imagini cu anchetatorii în timp ce căutau probe pe malul unui lac
și imagini cu suspectul încătușat (cătușele au fost blurate).
(rep.22:17, sel.27-14) Moderatoarea a precizat că a fost găsit la percheziții un corp
carbonizat, care a fost găsit în curtea suspectului.
Prin transmisiune video directă, jurnalistul Digi 24, Ioana Ciurlea, a prezentat
informații aflate de la procurori în legătură cu cazul de la Caracal. Au fost prezentate
cronologic evenimentele din momentul în care Alexandra a plecat de acasă și s-au
adus explicații cu privire la ora la care s-a intrat în locuința suspectului. Conform
informațiilor de la procurori, la ora 03:15, poliția a anunțat că nu mai are oameni
disponibili la sediu. Echipa de polițiști s-a constituit abia la ora 05:30, iar la ora 06:00
s-a intrat în locuința suspectului și în celelalte locații pentru care au fost luate mandate
de percheziție.

4

Prin transmisiune video directă de la Tribunalul Dolj, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș,
a prezentat informații despre emiterea mandatului de arestare pentru Gheorghe Dincă,
fiind acuzat de trafic de minori și viol. Pe ecran splitat au fost difuzate, în mod repetat,
aceleași imagini în care suspectul era încătușat (cătușele au fost blurate).
Au fost prezentate informații despre: arestarea suspectului pentru 30 de zile, fiind
acuzat de viol și trafic de minori; căutările din lac făcute de scafandri; informații cu
privire la contradicțiile dintre Poliție și Asociația Procurorilor; despre faptul că la
percheziții a fost găsit un corp carbonizat.
Prin transmisiune video directă de la Caracal, jurnalistul Digi 24, Cristian Popa,
a vorbit despre perchezițiile făcute în continuare pe malul unui lac, iar de la Craiova,
jurnalistul Digi 24, Maria Moiș, a vorbit despre decizia de arestare a suspectului în
acest caz și despre faptul că Gheorghe Dincă neagă toate acuzațiile. Pe ecran splitat
au fost difuzate imagini cu suspectul încătușat (cătușele au fost blurate).
Prin transmisiune video directă, jurnalistul Digi 24, Ioana Ciurlea, a vorbit despre
explicațiile oferite de autorități. Au fost oferite informații cu privire la ora la care s-a
intrat în locuința suspectului și informații cu privire la referatul prin care suspectul a fost
propus pentru arestare preventivă. De asemenea, s-a menționat că la percheziție a fost
găsit un corp carbonizat.
(rep.12:43-14:16, sel.27-16) Au fost titrate pe ecran informații cu privire la
desfășurarea evenimentelor din momentul în care Alexandra dispare, pe data de
24 iulie, până la identificarea mașinii suspectului, la ora 02:00, în data de 25 iulie.
Acestea au avut mențiunea – sursa: Asociația Procurorilor.
Prin transmisiune video directă, de la Constanța, psihologul criminalist, Liviu
Chesnoiu a vorbit despre modul în care au acționat polițiștii și despre suspect,
susținând că acesta trebuie ajutat.
Au fost prezentate informații despre: reluarea perchezițiilor de la locuința
suspectului; arestarea suspectului pentru viol și trafic de minori; informațiile despre
intervenție detaliate pe ore de către Asociația Procurorilor; declarațiile premierului
României, Viorica Dăncilă, cu privire la demiteri și la posibilul referendum pentru
mărirea pedepselor în cazul infracțiunilor cu violuri, crime și pedofilie; contradicțiile
dintre Poliție și Asociația Procurorilor; cerințele elevilor care fac naveta cu privire la
asigurarea transportului pe unele rute de legătură dintre sate și orașele din apropiere;
detaliile pe care le-a dat Alexandra prin convorbirea telefonică cu Serviciul de urgențe
și despre legătura dintre cele două cazuri în care au dispărut două minore, cazul
Alexandrei și cazul Luizei.
Prin transmisiune video directă din fața locuinței suspectului, jurnalistul Digi 24,
Cristian Popa, a vorbit despre reluarea perchezițiilor din casa bărbatului, despre
declarația primarului comunei Dobrosloveni cu privire la faptul că, după ora 16:00, în
comună nu mai este niciun polițist și declarațiile vecinilor familiei Alexandrei și ai
suspectului.
Au fost difuzate imagini din fața casei suspectului cu oamenii adunați la fața locului
și imagini din momentul în care suspectul a fost adus pentru a participa la percheziții.
Prin transmisiune video directă de la Caracal, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș,
a vorbit despre decizia de arestare a suspectului în acest caz și despre faptul că
Gheorghe Dincă neagă toate acuzațiile. Pe ecran splitat au fost difuzate imagini cu
suspectul încătușat (cătușele au fost blurate).
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Prin transmisiune video directă a fost difuzată declarația avocatului lui Gheorghe
Dincă. Acesta a susținut că suspectul a negat toate acuzațiile și spunând că nu le
cunoaște pe cele două fete, nu le-a văzut și nu le-a luat cu mașina.
Moderatoarea a afirmat că anchetatorii au descoperit la percheziții un corp
carbonizat, în curtea suspectului.
Prin transmisiune video directă, jurnalistul Digi 24, Ioana Ciurlea, a vorbit despre
explicațiile oferite de Asociația Procurorilor care contrazice varianta Poliției. Au fost
oferite informații cu privire la ora la care s-a intrat în locuința suspectului și informații cu
privire la referatul prin care suspectul a fost propus pentru arestare preventivă din care
reiese că Alexandra a dat foarte multe detalii la 112 în momentul în care a sunat.
De asemenea, aceasta a menționat că la percheziții a fost găsit un corp carbonizat,
a cărui proveniență nu se știe deocamdată.
(rep.18:38-20:21, sel.27-17) Au fost titrate pe ecran informații cu privire la
desfășurarea evenimentelor din momentul în care Alexandra dispare, pe data de
24 iulie, până la identificarea mașinii suspectului, la ora 02:00, în data de 25 iulie.
Acestea au avut mențiunea – sursa: Asociația Procurorilor.
A intervenit, prin telefon, Mihai Tănase, președintele Asociației Elevilor, care
vorbește despre lipsa transportului de pe unele rute și despre faptul că unele sate din
România devin izolate.
În continuare, s-a discutat despre legătura dintre cele două cazuri de dispariție, al
Alexandrei și al Luizei și au fost difuzate mai multe declarații, astfel:
- declarațiile mamelor celor două fete dispărute;
- declarația avocatului suspectului;
- declarația lui Liviu Chesnoiu (psihiatru criminalist);
- declarația primarului din Dobrosloveni, Gheorghe Tudorașcu, care susține că
după ora 16:00 la sediul poliției nu mai este nimeni.
Prin transmisiune video directă din fața locuinței suspectului, jurnalistul Digi 24,
Maria Moiș, a vorbit despre reluarea perchezițiilor din casa lui Gheorghe Dincă, la care
participă și suspectul însoțit de avocat și despre dorința acestuia de a contesta măsura
arestului preventiv. Pe ecran splitat au fost difuzate imagini din interiorul curții în timp
ce Gheorghe Dincă a coborât din duba de poliție, având cătușe la mâini (cătușele au
fost blurate).
Au fost prezentate informații despre: reluarea perchezițiilor de la locuința
suspectului; perchezițiile făcute într-un lac și pe malul acestuia și despre obiectele
găsite acolo; detaliile oferite de Alexandra prin apelul la 112; apelul primit de mama
fetei, la două ore după ce aceasta a sunat la Serviciul de urgență; modalitatea de
intervenție a autorităților, detaliate pe ore de către Asociația Procurorilor și despre
protestele din Piața Victoriei și Iași.
Prin transmisiune video directă din fața locuinței suspectului, jurnalistul Digi 24,
Cristian Popa, a vorbit despre reluarea perchezițiilor din casa bărbatului, despre
nemulțumirile oamenilor aflați la fața locului și despre perchezițiile de pe malul unui lac
unde au fost găsite obiecte vestimentare, perchezițiile din lac efectuate de scafandri
unde au fost găsite mai multe perechi de încălțăminte, o valiză, țesut de carne și oase,
însă nu se știe dacă este vorba de țesut uman.
Pe ecran splitat au fost difuzate imagini atât din interiorul curții, cu anchetatorii în
timp ce căutau probe și cu suspectul încătușat (cătușele au fost blurate), dar și din
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exteriorul acesteia, cu oamenii aflați în fața porții. De asemenea au fost difuzate imagini
de pe malul lacului, unde s-a putut vedea un obiect vestimentar.
Prin transmisiune video directă din Caracal, jurnalistul Digi 24, Maria Moiș, a
precizat faptul că Gheorghe Dincă a fost arestat pentru 30 de zile, pentru infracțiunile
de viol și trafic de minori, însă acesta a negat toate acuzațiile.
(rep.07:15-08:52, sel.27-19) Au fost titrate pe ecran informații cu privire la
desfășurarea evenimentelor din momentul în care Alexandra dispare, pe data de 24
iulie, până la identificarea mașinii suspectului, la ora 02:00, în data de 25 iulie. Acestea
au avut mențiunea – sursa: Asociația Procurorilor.
În continuare, s-a discutat despre legătura dintre cele două cazuri de dispariție, al
Alexandrei și al Luizei și au fost difuzate mai multe declarații, astfel:
- declarațiile mamelor celor două fete dispărute;
- declarația lui Liviu Chesnoiu (psihiatru criminalist);
- declarația avocatului suspectului;
- declarația primarului din Dobrosloveni, Gheorghe Tudorașcu, care susține că
după ora 16:00 la sediul poliției nu mai este nimeni.
A intervenit, în direct, prin telefon prof. dr. Vladimir Beliș, care a vorbit despre
durata obținerii rezultatelor pentru testele care se fac la medicină legală.
În studio, jurnalistul Digi 24, Claudiu Pândaru a vorbit despre inutilitatea unui
referendum propus de premierul României, Viorica Dăncilă și despre modul în care a
acționat Poliția.
Au fost reluate informațiile prezentate în edițiile informative anterioare cu privire la:
declarațiile contradictorii ale autorităților; măsurile luate de premierul României Viorica
Dăncilă; protestele din Piața Victoriei; reluarea perchezițiilor de la locuința suspectului;
arestarea preventivă a suspectului și negarea acuzațiilor de către acesta; cercetările de
pe malul unui lac din Caracal; informațiile oferite de Alexandra prin apelul la 112; apelul
primit de mama Alexandrei și bunicul Luizei, protestele de la București și Iași.
Au fost difuzate imagini: cu două obiecte vestimentare, găsite pe malul lacului din
Caracal; cu Gheorghe Dincă în timp ce a fost adus sub escortă la locuința sa pentru a fi
prezent la percheziții și cu anchetatorii aflați în curtea suspectului în timpul perchezițiilor.
Prezentatorul a menționat comunicatul primit de la Serviciul de
Telecomunicații Speciale, în care se spune că STS a efectuat verificări interne cu
privire la respectarea atribuțiilor operatorilor 112. De asemenea, STS își cere
scuze pentru întârzierea comunicării publice.
S12 (rep.27:18-28:40, sel.27-21) Prezentatorul a anunțat că în cenușa aflată
într-un butoi metalic din curtea lui Gheorghe Dincă, au fost găsite, prin cernere,
de către anchetatori, mai multe fragmente de oase calcinate, 21 de dinți de natură
umană, 3 inele, un lănțișor de damă, 2 fragmente de lănțișoare, alte accesorii, o
bucată metalică de formă dreptunghiulară, o bucată asemănătoare unei monturi
de inel ce prezenta urme de ardere, iar în autoturismul lui Gheorghe Dincă ar fi
fost găsit un cercel, recunoscut ca aparținând Alexandrei. Acesta a precizat că:
Sunt informații care îi pot afecta emoțional pe telespectatorii noștri!
De asemenea, au fost făcute mențiuni cu privire la faptul că suspectul nu
recunoaște niciuna din acuzațiile care i se aduc.
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În timpul prezentării acestor informații, au fost difuzate imagini, pe ecran splitat, în
direct de la sediul MAI și imagini cu suspectul încătușat (cătușele au fost blurate) și
escortat de mai mulți agenți de poliție.
În ziua de 28.07.2019, în cadrul știrilor de la ora 7.00 a fost difuzată, în reluare,
emisiunea informativă din data de 27.07.2019, de la ora 20:00.
În cadrul știrilor de la ora 8.00 a fost difuzată, în direct, relatarea reporterului
Digi24, Maria Moiș, aflată la sediul DIICOT Craiova, care a adus noi informații despre
desfășurarea anchetei. În sala de judecată, atunci când procurorii au cerut arestarea
preventivă pentru 30 de zile, inculpatul le-a spus judecătorilor că nu este de acord cu
încadrarea juridică, pe care au făcut-o anchetatorii (arestare preventivă pentru trafic de
minori și viol). Deși se vorbește, în spațiul public, că acest bărbat ar fi putut săvârși
fapte de omor, în mod oficial nu a fost formulată această acuzație pentru că nu existau
probe până în acel moment. Procurorii de la DIICOT Craiova au preluat acest caz,
pentru că și-au dat seama că poate avea o legătură cu un dosar deschis de ei, în
aprilie, în care cercetau o altă dispariție a unei fete, Luiza, care se presupune că a
dispărut în același mod. La audierile de ieri au fost chemați o parte din membrii familiei
suspectului, despre care se știe că e căsătorit și are 4 copii.
Referitor la acest subiect, au fost difuzate, în continuare știri cu un conținut
asemănător celor prezentate în ediția de la ora 7:00.
În jurul orei 8.13 a intervenit, în direct, reporterul Digi 24, Valentin Stan, aflat la
Caracal, care a relatat despre stadiul căutărilor anchetatorilor.
A fost prezentată o nouă informație, furnizată de reporterii de investigație de la
site-ul G4Media, potrivit căreia polițiștii de la Caracal ar fi avut adresa suspectului, cu o
zi înainte, ca Alexandra să sune la 112, pentru a cere ajutor.
A intervenit, în direct, reportatul Digi24, Maria Moiș, aflată la sediul DIICOT
Craiova, care a comentat informația jurnaliștilor de la G4Media, conform căreia o
vecină cu suspectul ar fi sunat de 2 ori la 112, în noaptea dinspre miercuri spre joi,
spunând că a văzut activitate suspectă în fața casei bărbatului. Dacă această nouă
informație se confirmă, arată o nouă bâlbâială a autorităților. Gheorghe Dincă urma să
fie adus la sediul DIICOT Craiova pentru audieri și apoi dus la casa lui din Caracal,
unde polițiștii și procurorii vor continua percheziția în prezența lui.
Reporterul Digi 24, Valentin Stan, aflat la Caracal, în zona casei suspectului, a
intervenit, în direct, în două rânduri, pentru a relata despre stadiul căutărilor
anchetatorilor.
Pe parcursul ediției au fost difuzate știri cu un conținut asemănător celor
prezentate în emisiunea informativă de la ora 7:00.
A fost reluată informația potrivit căreia polițiștii de la Caracal ar fi avut adresa
suspectului, cu o zi înainte, ca Alexandra să sune la 112, pentru a cere ajutor.
Informația a fost preluată de la reporterii de investigație de la site-ul G4Media. În
intervenția sa, în direct, reporterul Digi24, Maria Moiș reia informațiile prezentate
anterior, adăugând că în cursul zilei ar urma să fie date rezultatele preliminarii ale
analizelor efectuate la Institutul de Medicină Legală și Laboratorul de Criminalistică al
Poliției, pentru a afla dacă acele rămășițe ridicate din casa suspectului sunt de natură
umană. Acest lucru ar putea duce la schimbarea încadrării în omor calificat. Oamenii
legii au legat acest caz, în care este cercetată dispariția Alexandrei, de un caz mai
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vechi, pe care îl aveau în instrumentare procurorii DIICOT, privind dispariția altei fete,
Luiza. Legătura între cele două dosare ar fi mașina cu care ar fi fost duse cele două
fete. Aceste lucruri nu au fost confirmate oficial.
În intervenția sa, reporterul Digi 24, Valentin Stan, aflat în fața casei suspectului, a
confirmat că Gheorghe Dincă se afla în interiorul locuinței sale, pentru a asista la
perchezițiile anchetatorilor și pentru a răspunde întrebărilor acestora. La perchezițiile
din ziua precedentă au fost găsiți 21 de dinți și haine arse într-un butoi. Pe parcursul
relatării au fost prezentate imagini filmate din stradă, din fața porții proprietății
suspectului.
Invitat în studio Mihai Untaru, fost ofițer de poliție, actualmente detectiv particular,
a afirmat că, în cazul de față bâjbâim și înotăm în ipoteze și supoziții, existând o
singură certitudine în baza căreia a pornit scandalul: o localizare făcută de STS, la al
treilea apel, care a fost procesat și a oferit ca indicație, că din locul respectiv s-ar fi
efectuat un apel telefonic. În opinia sa Poliția are în față un caz de excepție, în primul
rând pentru că a trezit o emoție națională deosebită.
Comentând informațiile potrivit cărora polițiștii i-ar fi spus tatălui Alexandrei, că
dacă fata a fugit cu un băiat, el va fi sancționat, Mihai Untaru a afirmat că
poziționarea Caracalului, în apropierea bazei NATO a dezvoltat un fel de industrie
de subsol. Există informații ale DIICOT-ului, că grupări de crimă organizată din zona
Olteniei, au devenit foarte puternice, pentru că se află în apropierea graniței cu Serbia,
Muntenegru, unde există grupări similare periculoase cu care ar fi pus bazele unor
rețele.
În opinia sa, Mihai Untaru consideră că nu era posibil ca vecinii să nu fi văzut și
auzit nimic din ce se întâmpla în apropierea lor și îi consideră complici, o complicitate
tacită, monstruoasă, imorală.
Mihai Untaru consideră că Gheorghe Dincă ar putea avea complici, pentru că
după ce Poliția a intrat în locuința suspectului, familia Alexandrei a primit un telefon de
la un bărbat, care le-a spus că fiica lor a plecat în străinătate.
(rep. 31.48, sel.28-10) În jurul orei 10.32 a intrat în legătură directă, prin telefon,
Gabriela Groza, doctor în psihologie criminalistă, care a afirmat că nu se poate face un
profil al suspectului Gheorghe Dincă înainte de a avea informații exacte de la autorități,
deoarece multe din informațiile vehiculate provin din presă.
Întrebată dacă poate să explice zâmbetul lui Gheorghe Dincă, de sâmbătă, după
ce a plecat de la Tribunalul Dolj, Gabriela Groza a afirmat că de foarte puține ori, mai
ales criminalii periculoși, recunosc săvârșirea faptelor din primele zile. Acel zâmbet nu
înseamnă neapărat ignoranță, poate însemna de la o reacție de superioritate, până la
una de frică.
Psihologul Gabriela Groza a dat o serie de explicații privind posibilele cauze care
ar putea declanșa astfel de comportamente violente.
Pe parcursul discuției pe ecran au fost difuzate, în buclă, imagini din timpul
perchezițiilor, în unele dintre acestea fiind prezentat bărbatul suspect, coborând din
duba Poliției, zona mâinilor fiind blurată.
(rep.0.05, sel.28-11) A intervenit, în direct, reporterul Digi 24, Valentin Stan, aflat
la Caracal, care a vorbit despre perchezițiile din casa lui Gheorghe Dincă. Acesta
a afirmat că întreaga anchetă depinde de rezultatul testelor ADN, care vor fi făcute de
Institutul de Medicină Legală din București. Anchetatorii au două ipoteze: în cazul în
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care victima ar fi fost ucisă, ar fi fost incinerată într-o altă localitate, dar nu este exclusă
nici ipoteza ca victima să fi fost ucisă și incinerată în locuința suspectului.
A fost difuzată o informația de ultimă oră: Legiștii au confirmat că oasele găsite în
curtea groazei sunt de om. Primele rezultate ADN arată că hainele, bijuteriile și firele de
păr, descoperite în mașină și în casa suspectului, sunt ale Alexandrei.
Reporterul Digi 24, Valentin Stan, aflat la Caracal, a vorbit despre ultima informație
apărută, potrivit testelor ADN, oasele găsite în casa suspectului sunt umane, iar
bijuteriile, hainele și părul găsit se potrivesc cu ADN-ul Alexandrei. Este posibil ca
anchetatorii să ia în calcul infracțiunea de omor.
(rep.2.40-4.10-sel.28-12) Maria Moiș – reporter Digi24, aflat la DIICOT Craiova,
aduce noi informații, care dacă se confirmă, ar întări teoria despre bâlbâielile
autorităților în această speță. Casa presupusului criminal ar fi fost reperată în data de
24 iulie, înainte de miezul nopții, în ziua în care Alexandra a fost luată la ocazie de
Gheorghe Dincă. Au ajuns la fața locului reprezentanți ai 3 instituții: de la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Caracal, de la Parchetul Tribunalului Olt și de la DIICOT Craiova.
Au avut divergențe despre cine să preia această cauză. În cele din urmă cazul a fost
preluat de procurorul Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.
Acest procuror ar fi decis să se intre la percheziție abia la ora 6.00 dimineață. Parchetul
General a deschis o anchetă pentru a-i verifica pe proprii angajați.
A fost reluată informația potrivit căreia legiștii confirmă că oasele găsite în curtea
suspectului sunt de om. Conform rezultatelor ADN hainele, bijuteriile și firele de păr
descoperite în mașina și în casa suspectului sunt ale tinerei de 15 ani, Alexandra
În intervenția sa reporterul Digi24, Valentin Stan, a relatat despre stadiul
cercetărilor din casa suspectului Gheorghe Dincă.
Valentin Stan, reporter Digi24, aflat în fața casei suspectului, a comentat ultima
informație potrivit căreia Gheorghe Dincă a recunoscut două crime. În acest timp,
avocatul numit din oficiu, ieșind din locuința suspectului, a confirmat că Gheorghe
Dincă a recunoscut faptele, dar deocamdată nu poate să dea alte detalii, pentru că se
grăbește să meargă pe teren.
După ora 15.08, în platou, alături de Roxana Lăzărescu s-a aflat și Ioana Ciurlea –
jurnalist Digi24, pentru a comenta, cu invitații, care au intervenit telefonic, informația
momentului, potrivit căreia suspectul din Caracal a recunoscut că le-a omorât pe cele
două tinere dispărute, Alexandra și Luiza.
Invitatul Dan Antonescu a afirmat că Alexandra nu a fost omorâtă în casa
suspectului sau cel puțin, cadavrul său nu a fost incinerat acolo, pentru că nu ar fi avut
timpul fizic necesar. După ce a surprins-o pe Alexandra vorbind la telefon, individul,
conștient că Poliția se va sesiza, a făcut în așa fel ca fata să dispară din casa lui.
Ultimul gest făcut de Alexandra, de a suna la 112, despre care încă mai speră să fie
găsită în viață, a dus la devoalarea unui criminal în serie de o ferocitate ieșită din
comun, asemenea lui Râmaru.
(rep.16.0-20.22, sel. 28-15) Vladimir Beliș a afirmat că punerea suspectului în fața
unor probele de nerespins, cum sunt găsite ADN-ul Alexandrei pe cercel, a firelor de
păr în mașina sa și a altor probe, l-au determinat să-și recunoască faptele. Profesorul
Beliș a mai spus că poate fi găsit ADN-ul și în oasele arse, dar investigația durează
ceva mai mult.
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(rep.22.42-27.45, sel. 28-15) Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei,
a confirmat că familia sa a aflat că acest monstru a recunoscut că le-a omorât pe cele
două tinere. Incompetența unor oameni ai statului i-au făcut pe părinții Alexandrei să
mai spere că fiica lor mai trăiește, având în vedere că nu s-a găsit corpul, dar așteaptă
testul ADN prelevat de pe oase.
Au fost difuzate imagini, în direct, cu reacția membrilor familiei Luizei Melencu, la
aflarea veștii că fata lor a fost ucisă de Gheorghe Dincă.
Redăm din raportul de monitorizare:
Au fost prezentate imagini cu familia Luizei, mama și bunicii, devastați de
durere la aflarea veștii că Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis fiica. A fost
prezentată, în prim plan mama Luizei (o femeie îmbrăcată într-un maieu în dungi),
căreia i s-a făcut rău și a fost condusă în ambulanță, pentru îngrijiri medicale, de
echipajul de la Serviciul de Ambulanță Olt. Au putut fi văzuți mai mulți cameramani
care încearcă să filmeze în interiorul ambulanței.
Imagini cu bunicul și bunica Luizei, plângând.
Sel.18 (rep. 40.08–40.45, sel.28-15) Au fost difuzate imagini, în ecran partajat,
(partea stângă), cu bunica Luizei plângând, în timp ce mergea sprijinită de două
femei.
Sel.19 (rep. 43.50–44.50, sel.28-15) S-au difuzat imagini, în direct, cu bunicul
și apoi cu mama Luizei, filmată în prim plan, plângând a îngenunchiat cu o
fotografie în mână. La un moment dat femeii i se face rău și a căzut pe jos iar
două persoane au intervenit să o ridice.
Pe parcursul difuzării acestor imagini, pe ecran a fost titrată mențiunea: Atenție,
imagini care vă pot afecta emoțional!
Sel.17 (rep. 33.38 –38.15, sel.28-15) A fost transmisă legătura la Caracal,
reporterului Digi24, Valentin Stan, aflat în fața locuinței lui Gheorghe Dincă, unde a fost
chemată ambulanța.
Valentin Stan: Au sosit rudele Luizei. Este fata dispărută în urmă cu 4 luni. Sunt
mama sa, sunt bunicii. Este foarte, foarte greu de descris. Mamei Luizei i s-a făcut
rău, de asta au venit medicii. Vedem Serviciul de Ambulanță Olt încearcă s-o
ducă pe femeie în ambulanță. Din nou, sunt imagini foarte greu de descris. În
urmă cu doar câteva minute au aflat că fata lor a fost ucisă. Gheorghe Dincă și-a
recunoscut crimele, a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra și pe Luiza. Este o
veste pe care nu ai cum s-o primești decât în acest mod. Sunt pur și simplu
devastați membrii familiei. Vă spuneam, sunt bunicii, este mama Luizei. ...
Pe parcursul relatării au fost prezentate, în direct, imagini, din fața locuinței lui
Gheorghe Dincă, unde erau adunați mulți oameni, cameramani, forțe de ordine și era
oprită o ambulanță.
Informația momentului: principalul suspect din Caracal, Gheorghe Dincă,
a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra, fata de 15 și pe Luiza, fata de 18 dispărută în
aprilie. Foarte mulți oameni adunați în fața casei suspectul din Caracal sunt revoltați de
cele întâmplate.
Informații ce au fost relatate și de reporterul Valentin Stan, care a vorbit și despre
momentele grele prin care au trecut mama și bunicii Luizei, la aflarea veștii că
suspectul a recunoscut cele două crime.
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(rep. 2.50, sel.28-16) În jurul orei 16.03, a intrat în legătură directă telefonică,
Gabriela Groza, doctor în psihologie criminalistă, care a afirmat, că dacă faptele
recunoscute de el sunt reale, profilul lui este al criminalului sexual, motivat în crima lui
de plăcerea sexuală. De altfel a și legat aceste relații sexuale de crimă. Cel mai
probabil controlul pe care-l exercită asupra victimei produce excitare sexuală și aceasta
este motivația lui infracțională. Gabriela Groza, consideră că familiile celor două fete
trebuie să beneficieze de consultanță psihologică și trebuie privite ca victime, pentru că
trăiesc o traumă.
Pe parcursul relatărilor au fost prezentate, în direct, imagini de la Caracal cu
oamenii aflați în fața casei suspectului.
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 contravin
normelor legale invocate anterior.
Potrivit raportului de monitorizare, radiodifuzorul a difuzat imagini cu bunicul
Luizei plângând, iar pe ecran partajat, în (partea stângă), cu bunica Luizei plângând, în
timp ce mergea sprijinită de două femei, iar ulterior, cu mama Luizei, filmată în prim
plan, plângând și îngenunchind cu o fotografie în mână. La un moment dat femeii i s-a
făcut rău și a căzut pe jos, iar două persoane au intervenit să o ridice.
Astfel de imagini cu membrii familiei Luizei Melencu și, îndeosebi cu mama
acesteia, filmată în prim plan, plângând și îngenunchind cu o fotografie în mână,
prăbușindu-se la aflarea veștii că aceasta a fost ucisă, 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:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală
S-TV 273.7/07.12.2010 eliberată la 01.07.2019 şi decizia de autorizare nr.1727.16/09.02.2012 eliberată la 01.07.2019) pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD 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. CAMPUS MEDIA TV 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 somaţie publică postul
DIGI 24, 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, fapt
ce contravine 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.
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