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Decizia nr. 1109 din 17.12.2019
privind amendarea cu 15.000 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
e-mail: office@rtv.net
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare întocmit în baza
reclamațiilor înregistrate sub nr. 11227/23.10.2019 și 11290/28.10.2019 cu privire la
emisiuni difuzate de postul de televiziune România TV, în perioada 28.09.201919.10.2019.
Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare
nr. 1779.1-6/01.11.2011).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a
vizionării unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (1) și art. 40 alin. (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Potrivit prevederilor invocate:
Art. 34 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări
repetate, trebuie precizat acest fapt.
În fapt, postul România TV a difuzat în perioada 28.09.2019-19.10.2019, mai multe
emisiuni în care au fost prezentate și discutate aspecte referitoare la membrii familiei lui
Gheorghe Dincă, respectiv la fiica și fiul acestuia, la adresa cărora au fost formulate acuzații
și despre care s-au făcut afirmații de natură să le prejudicieze dreptul la imagine. Astfel,
potrivit raportului de monitorizare avut în vedere de membrii Consiliului, din care redăm,
spre exemplificare, scurte fragmente:
(...)
 28.09.2019 - 13:00-13:40 - Știrile România TV
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Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 28.09.2019, la emisiunea Știrile
România TV de la ora 13:00, prezentată de Cristina Șincai.
Mențiunea EXCLUSIV.
(...) La ora 13:08, Ovidiu Zară a intrat în direct, prin telefon.
Moderatoarea a făcut următoarea introducere a înregistrării telefonice cu Nicolae
Cilan, fost asociat al fiicei lui Dincă:
13:12-13:17 – S1 (11.11-15.40/28-13) Cristina Șincai: Haideți să vedem alte dezvăluiri
legate de toată această situație, pentru că vedem de data aceasta un om de afaceri arădean
face dezvăluiri despre familia lui Gheorghe Dincă. Spune că acesta are o relație foarte bună cu
soția și cu cei 4 copii. Ba, mai mult, Nicolae Cilan este de... care a fost asociat al fiicei lui
Dincă, susține că de fapt, ea este șefa familiei care îi organizează pe toți și este
personajul principal în traficul de fete în direcția Italia. În acest context și avocatul Tonel
Pop a dezvăluit că acest Gheorghe Dincă își amenința dușmanii cu asasinarea copiilor.
Nicolae Cilan (telefonic): N-am auzit-o niciodată să se plângă de taică-su sau de familia
pe care o are. Dimpotrivă. Îi aduna pe toți în jurul ei, inclusiv frații. I-a adus din Italia și frații
lucrau în Italia, i-a adus să lucreze împreună cu ea agricultură în România. Deci în Italia am
înțeles că făceau construcții cu ghilimelele de rigoare.
Reporteră (telefonic): Cum ar fi ajuns domnul Dincă să intre în astfel de legături cu
oamenii din străinătate? Din Italia, că despre Italia vorbim, astfel încât să le scoată...
Nicolae Cilan: Păi cum altfel decât prin fiica lor și prin copii lui? Asta este părerea
mea.
Reporteră: Care, ajunsă în Italia, ar fi putut intra în legătură cu rețelele de proxeneți,
ca să le spunem pe nume. Adică n-avem de ce să ne ascundem.
Nicolae Cilan: Da. Ea a putut să facă orice. Ea este în stare de orice.
Reporteră: De ce spuneți asta?
Nicolae Cilan: Pentru că o cunosc. Am văzut cum o trata pe ... cum a tratat relația cu
mine. Tot timpul era cu fete după ea. Acuma nu știu ce hram purtau fetele respective, tot
timpul avea o fată, două cu ea. Știu că oamenii din Italia veneau la vânătoare și după
vânătoare mergeau și li se aduceau fete. Mai mult nu pot să detaliez. Aici e treaba
autorităților să găsească soluția, să găsească răspunsurile.
(...)
(.....)
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al
familiei lui Dincă sau al unui reprezentant al acesteia.


29.09.2019 - 16:00-17:46 - România te vede

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 29.09.2019, la emisiunea
România te vede de la ora 16:00, prezentată de Ioan Korpos.
(...)
17:27-17:28 – S3 (26.09-27.33/29-17) Ioan Korpos: Acum, cu noi, chiar partenerul de
afaceri al fiicei, care lansează ipoteza, care până acum nu a fost luată în calcul,
Alexandra și Luiza scoase din țară într-o dubiță cu cereale și leșuri de animale vânate pe
domeniul de vânătoare administrat de fiica lui Dincă și apoi expediate în Italia. Dubița,
atenție, a plecat joi, chiar în ziua în care Alexandra a sunat la 112. Îl ascultăm!
(S-a difuzat o înregistrare telefonică fără a se specifica sursa:)
Nicolae Cilan (cu numele ilizibil, telefonic): Ei făceau multe curse în Italia pe weekend.
Or... Merg în Italia la muncă...
(? din off): Ei, cine?
Nicolae Cilan: Familia ...
Voce Victor Ciutacu: Familia Dincă?
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Nicolae Cilan: Domnul Dincă, da. Făceau multe, multe curse în Italia. Duceau, de
exemplu, cereale cu un microbuz, numai că în acel microbuz probabil se mai puneau
animale care erau vânate pe domeniul de vânătoare.
(...)
Anton Hadăr: E greu pentru că poți să știi... greu de transportat. Dacă erau în legătură
cu vameșii puteau să le scoată legal fără să mai le pună printre cereale. E și greu de
transportat un om în acest sens. De aia cred că... vă putem să ne așteptăm la trecerea
(neinteligibil) ușor, că doar sunt rețele. Iar rețele înseamnă să ai totul de la A la Z uns. Să nu te
mai verifice nimeni, nici la noi, nici la italieni, nici la sârbi, nici la oriunde. Pentru că dacă sunt
rețele internaționale se duc ca-n brânză. Eu așa văd lucrurile.
(...)
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al lui
Dincă, al familiei sau al unui reprezentant al acestora.


02.10.2019 - 14:59-15:44 – News line

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 02.10.2019, la emisiunea News
line de la ora 14:59, prezentată de Cristina Șincai.
(...)
Cristina Șincai: Da’ familia, până acum, este complice? Nu neapărat în sensul juridic
aici. Ce părere aveți dvs.?
Aurel Moldovan: N-am înțeles întrebarea cu privire la complicitatea familiei. În ce sens?
Adică fiți mai explicită ca să înțeleg natura...
Cristina Șincai: Dvs. considerați că familia trebuie audiată având în vedere că a fost
complice la aceste crime?
Aurel Moldovan: Aa... familia inculpatului Dincă.
Cristina Șincai: Familia inculpatului.
Aurel Moldovan: Da, absolut. Da, da, da, da. Din punctul meu de vedere rezultă cu
certitudine că sunt indicii temeinice și suspiciuni rezonabile în vederea reaudierii și luării
unei măsuri prevăzute de art. 202. Probabil că organele de urmărire penală au interpretat în
mod eronat acest lucru sau poate din neștiință, din neputință sau din rea credință nu dorește să
se efectueze această anchetă cum trebuie.
Texte afișate pe durata intervenției în direct a lui Aurel Moldovan, scris mic cu majuscule:
PROCURORII AU REFUZAT AUDIEREA FAMILIEI DINCĂ. DEZVĂLUIRILE AVOCATULUI /
DE CE PROCURORII NU INVESTIGHEAZĂ REȚEAUA FAMILIEI DINCĂ.
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al fam.
lui Dincă sau al unui reprezentant al familiei.
(...)


03.10.2019 - 15:59-16:52 – Știrile România TV

16:10-16:11 - S9 (08.49-10.31/3-16) Postul de televiziune România TV a difuzat în data
de 03.10.2019, la emisiunea informativă Știrile România TV de la ora 16, prezentată de
Geanina Lungu, o știre despre refuzul DIICOT-ului de a reaudia copiii lui Dincă deși unul dintre
aceștia are dosar penal pentru trafic de arme.
16.10-16.12 (08.52-10.40/3-16) Titlu: AVOCAT: FIUL LUI DINCĂ, DOSAR PENAL
PENTRU ARME
Transcriere știre:
Geanina Lungu: Avem o informație bombă. Fiul lui Gheorghe Dincă are dosar penal,
pentru trafic de arme. Este dezvăluirea făcută de avocatul familiei Alexandrei Măceșanu.
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În acest context, avocatul spune că nu înțelege de ce procurorii DIICOT au respins cererea lui
privind audierea familiei lui Dincă. Claudia Constandiș are mai multe informații și doamnelor și
domnilor, ni se alătură și domnul Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceșanu. Bună ziua, vă
mulțumim foarte mult pentru prezențe. Permiteți-mi întâi de toate să mergem la Claudia
Constandiș pentru a ne oferi noile informații. Claudia!
Claudia Constandiș, reporteră: Bun găsit, Geanina. Bun găsit tuturor. Într-adevăr, astăzi a
făcut o nouă dezvăluire avocatul familiei Alexandrei, Aurel Moldovan. Spune că unul dintre fii
Gheorghe Dincă ar avea un dosar penal pentru trafic de arme și muniție. Această
dezvăluire vine în contextul în care avocatul a depus pe data de 23 septembrie, o cerere de
reaudiere a copiilor lui Gheorghe Dincă, în dosarul din Caracal, însă, această cerere i-a fost
refuzată de procurorii DIICOT. Acest lucru este surprinzător dacă luăm în calcul faptul că
unul dintre fiii lui Gheorghe Dincă ar avea dosar penal. De asemenea, avocatul familiei
Alexandrei susține că va mai depune în continuare mai multe documente la dosar care, susține
el, vor schimba cursul acestei anchete. Ne amintim totuși și faptul că astăzi avocatul spunea că
va merge la Parchetul General, acolo unde va depune o cere la registratură, prin care cere
recuzarea tuturor procurorilor DIICOT din acest caz din Caracal. Totuși ar trebui să menționăm
faptul că DIICOT-ul este cel care are această competență. Șeful antimafia este cel care poate
să-i recuzeze pe procurori în această situație.
În mijlocul ecranului splitat în trei au fost prezentate imagini cu:
- fiul (purtând ochelari de soare) și soția lui Dincă, intrând la DIICOT;
- (00.07/S9) cadru fix în care capul fiului (purtând ochelari de soare) lui Dincă este
încercuit cu roșu.
16:11-16:20 - Știrea s-a dezbătut avându-i pe avocații fetelor răpite din Caracal, în direct,
prin telefon.
Texte care au alternat pe durata dezbaterii știrii, scris mic cu majuscule:
- SCANDAL PE REFUZUL DIICOT DE A REAUDIA FAMILIA DINCĂ;
- 16:13-16:20 – ((11.58-13.43/3-16), (15.09-16.04/3-16), (16.53-18.54/3-16)) AVOCAT:
FIUL LUI DINCĂ, DOSAR PENAL PENTRU ARME.
Redăm începutul acestei dezbateri:
16:11-16:17 – S10 (10.31-15.59/3-16) Geanina Lungu: Domnule Aurel Moldovan, ați
reușit să înțelegeți de ce procurorii DIICOT au respins cererea privind audierea familiei lui
Dincă?
Aurel Moldovan (telefonic; titrat avocat fam. Alexandrei): Da. În primul rând aș dori să-l
salut și pe colegul meu. Aș vrea să fac niște precizări a ceea ce, repet, la care a făcut referire
colega dvs. de pe data de 23, este de fapt răspunsul la cele solicitate de mine. Deci, este
practic ordonanța ce a fost emisă în 23, nu am depus eu cerere. Eu, astăzi, am aflat cu
destulă uimire faptul că am citit în presă că fiul lui Dincă are dosar penal de trafic de
arme și muniții, declarațiile fiind făcute de Nicolae Cilan. Și atunci am stat și m-am întrebat
cum este oare posibil ca DIICOT-ul să nu cunoască acest aspect, să-mi respingă mie cererile
de reaudiere și luarea unor măsuri ce se impun în această cauză. Mai mult decât atât, fiind
indicii temeinice și suspiciuni rezonabile. Mă refer la articolul 202 din Codul de Procedură
Penală.
Geanina Lungu: Ați aflat doar că are dosar penal pentru trafic de arme sau ați văzut
și probe în acest sens?
Aurel Moldovan: De arme și muniții.
Geanina Lungu: Ați văzut dosarul...
Aurel Moldovan: Nu, nu, nu. Am aflat din presă că Nicolae Cilan a declarat că acesta
ar avea, unul din fiii lui Dincă, ar avea un dosar penal de trafic de arme și muniție. Și
atunci am stat și m-am întrebat oare de ce mi-au respins dacă ăsta are dosar penal?
Geanina Lungu: Domnule Tonel Pop, dvs. puteți înțelege care e motivul?
(...)
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Pe durata dezbaterii, în mijlocul ecranului splitat în trei au fost prezentate imagini în buclă
cu:
- fiul (purtând ochelari de soare) și soția lui Dincă, intrând la DIICOT;
- (01.51, 02.33, 03.15, 03.56, 04.37, 05.19/S10), (16.30, 17.11, 17.53, 18.34/3-16) cadru
fix în care capul fiului (purtând ochelari de soare) lui Dincă este încercuit cu roșu.
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al fiului
lui Dincă sau al unui reprezentant al acestuia.


05.10.2019 - 14:59-15:52 - Breaking news

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 05.10.2019, începând cu ora
14:59, în direct, emisiunea Breaking news moderată de Violeta Romanescu, cu mențiunea
EXCLUSIV.
(...)
14:59-15.00 – S65 (58.31-59.25/5-14) Violeta Romanescu: Avem informații extrem de
importante. O să stăm de vorbă în minutele următoare cu un tată disperat care-și strigă
durerea, în direct, aici, la România TV. Povestește cum și-a găsit fiica moartă, iar criminalul a
scăpat. Avem și o transmisiune de la baraca secretă a lui Gheorghe Dincă, locul unde se
spune că monstrul ducea fetele răpite. De la zi la zi apar informații bombă despre
afacerile lui Gheorghe Dincă. O să vedeți cum face bani grei inclusiv din pușcărie și o să
vedeți cum arată adevărata avere a monstrului de la Caracal și ce afacere dirijează chiar
din spatele gratiilor împreună cu familia, desigur, care este în libertate. Vă spunem și de
ce Dincă nu a vrut să se despartă de soția sa, pentru că la un moment dat se pusese
problema divorțului. Și echipa de filmare a fost atacată cu pietre și sticle. Au fost violențe în
locul unde ar fi fot văzută Luiza.
În acest context pe ecran s-au succedat următoarele texte, cu scris mic cu majuscule:
INFORMAȚIILE MOMENTULUI LA ROMÂNIA TV / TATĂ DISPERAT ÎȘI STRIGĂ DUREREA
ÎN DIRECT / TRANSMISIUNE DE LA BARACA SECRETĂ A LUI GHEORGHE DINCĂ /
LOCUL UNDE MONSTRUL DUCEA FETELE RĂPITE / MUNIȚIA CĂRATĂ DE COPIII LUI
DINCĂ / ADEVĂRATA AVERE A MONSTRULUI, CE AFACERE DIRIJEAZĂ
S-au făcut următoare referiri la fam. lui Dincă:
15:16 - S11 (15.25-15.45/5-15) Violeta Romanescu: Avem o nouă dezvăluire, înțelegem
așa, că Dincă face bani chiar și din pușcărie. Asociatul lui este chiar fostul soț al fiicei sale.
Dincă și fiica sa administrează un restaurant. Până acuma a ieșit la iveală că Dincă avea
conturile pline, dar avocatul spune că anchetatorii nu au mai găsit niciun euro acolo.
Gheorghe Dincă și-a golit conturile chiar înainte să i se pună poprire.
Ioana Cîrstea a vorbit despre o poză postată pe internet de Cumpănașu cu un panou
publicitar cu reclama la restaurantul ”Pescăria lui tăticu”. De restaurant se ocupă copiii lui
Gheorghe Dincă (fiica și băiatul cel mare), iar numele lor apar pe panou alături de al tatălui.
15:18 - S12-1 (16.44-17.04/5-15) Ioana Cârstea: O afacere care aparține unui grup, unei
firme, a fostului soț...
Violeta Romanescu: (se suprapune) acea firmă italiană.
Ioana Cârstea: Exact. A fostului soț al Danielei Dincă, fiica lui Gheorghe Dincă, dar pe
acel panou publicitar apare numele ei în urma căsătoriei cu primul ei soț și anume Bălan.
15:18 – S12-2 (17.31-17.54/5-15) Ioana Cârstea: Cu privire la acele conturi, anchetatorii
au căutat banii despre care vorbea soția lui Gheorghe Dincă. Erau sume care erau trimise
periodic, sume mai mari decât ea câștiga în realitate în Italia, dar o mare parte din acei
bani au dispărut. Oricum oamenii n-au putut să justifice cum anume au făcut rost de
bani pentru că Elena Dincă trimitea mai mulți bani din Italia decât câștiga.
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15:18-15:19 - (17.10-17.53/5-15) Au fost difuzate imagini cu poza panoului publicitar
mai sus menționat în care se văd numele: Bălan Daniela, Dincă Gh, Dan, Diaconu
Mihaela.
15:21 – S13 (19.41-20.04/5-15) Adrian Cuculiș: Dați-vă seama de absurdul situației,
Dincă și fam. Dincă and Company o trimit pe soție să muncească în Italia, ei fiind patroni
de restaurant. Sună ceva în neregulă în peisajul ăsta? Deci, patron de restaurant mă duc
în Italia să muncesc pe 800 de euro. Nu?!
(...)
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al
membrilor fam. Dincă sau al unui reprezentant al acestuia.


05.10.2019 - 15:59-17:53 - România te vede

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 05.10.2019, la emisiunea
România te vede de la ora 15:59, prezentată de Ioan Korpos.
(...)
- 17:23 - CUSCRUL LUI DINCĂ: FIUL MONSTRULUI A SCOS FETELE DIN ȚARĂ;
- 17:37-17:38 - ÎNREGISTRARE CU MAFIOȚII CARE ȚIN PRIZONIERE FETELE
RĂPITE / REȚEAUA PROXENEȚILOR, IMPLICAREA POLIȚIEI LA NIVEL ÎNALT;
* cu scris mic cu majuscule:
- 17:17-17:23 - IMEDIAT: POLIȚISTUL CARE L-A CONVINS PE DINCĂ SĂ SPUNĂ CĂ A
UCIS / IMEDIAT: ÎNREGISTRARE-BOMBĂ CU MAFIOȚII CARE RĂPESC FETE / IMEDIAT:
FAMILIA LUI DINCĂ CEDEAZĂ ȘI SPUNE TOT;
- 17:23-17:37 - CUSCRUL LUI DINCĂ: FIUL MONSTRULUI A SCOS FETELE DIN
ȚARĂ / CUSCRUL LUI DINCĂ: DINCĂ NU LE-A OMORÂT PE FETE / CUSCRUL LUI DINCĂ:
FETELE AU FOST LUATE DE FIUL SĂU / CUSCRUL LUI DINCĂ: DANI, GINERELE MEU, A
TRIMIS FETELE ÎN ITALIA / IMEDIAT: POLIȚISTUL CARE L-A CONVINS PE DINCĂ SĂ
SPUNĂ CĂ A UCIS / TONEL POP: SPERĂM LA LUIZA SĂ FIE DATĂ LA SCHIMB / IMEDIAT:
ÎNREGISTRARE-BOMBĂ CU MAFIOȚII CARE RĂPESC FETE;
- 17:38-17:44 - REȚEAUA PROXENEȚILOR, IMPLICAREA POLIȚIEI LA NIVEL ÎNALT /
PROXENET: AVEM UN ȘEF, NOI SUNTEM SOLDAȚII / PROXENET: AU ÎNCERCAT SĂ
FUGĂ, DAR NIMENI N-A REUȘIT / ÎNREGISTRARE CU MAFIOȚII CARE ȚIN PRIZONIERE
FETELE RĂPITE.
17:01-17:03 - S19-1 (59.39-60.60/5-16), S19-2 (00.00-01.59/5-17) Ioana Cîrstea a relatat
despre scoaterea Luizei din casa lui Dincă conform scrisorii găsite în curtea bunicilor:
Ioan Korpos: Încep cu prima informație obținută, iată, de investigatorii noștri, descoperirile
grave, locul în care se află Luiza. Luiza care ar fi fost drogată, scoasă prin spatele casei,
plimbată dintr-o mașină în alta. Totul cu ajutorul complicilor lui Dincă între care unul
chiar dintre fii săi. Un consătean a (se trece la S19-2/5-17) Melencu și un polițist. Ioana
Cîrstea este aici alături de noi, are toate informațiile, a citit și acea scrisoare anonimă, ne
explică întreaga schemă chiar în aceste momente. Ioana te ascultăm cu interes spune-ne ce
vești ai.
Ioana Cîrstea: Bun găsit tuturor. O scrisoare anonimă care a ajuns inclusiv la bunicii
Luizei pentru că a fost aruncată acea scrisoare în curtea lor, iar în scrisoare se
povestește pas cu pas ce-a pățit Luiza. Este un lucru extrem de interesant pentru că în
acea scrisoare apare faptul că Luiza se afla în casa lui Gheorghe Dincă în momentul în
care Alexandra a sunat la 112, c-a fost scoasă din acea casă în momentul în care
Alexandra a reușit să ia legătura cu autoritățile. Cei care au scos-o pe Luiza din casă ar fi
fost, potrivit acelei scrisori, fiul cel mare al lui Gheorghe Dincă împreună cu un prieten
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de-al său cunoștință comună și au dus-o undeva la ieșire din Caracal, iar acolo a fost
preluată de către oamenii unui interlop din zonă și dusă apoi, scoasă din țară, dusă în
Italia. Fata a fost drogată în tot acest timp, cel puți asta apare în acele informații din
scrisoarea pe care așa cum vă spuneam au primit-o bunicii Luizei și astfel ea fost luată
pe sus practic și a fost băgată în acele mașini. Acum rămâne de văzut ce vor face procurorii
în continuare pentru că acea scrisoare știm că a ajuns inclusiv la procurorii DIICOT. Trebuie să
se verifice astfel de lucruri mai ales pentru că putem să ne legăm, Ioan, și de un lucru pe care la spus Alexandra în momentul în care a sunat la 112. Ea a descris în acel timp faptul că a
văzut o mașină gri, când știm foarte bine că mașina gri a lui Gheorghe Dincă era în fața
hotelului din Caracal. Se poate ca în acel moment, da? ne putem gândi și noi, să fi ajuns
acolo fiul Gheorghe Dincă și s-o fi luat pe Luiza. Deocamdată nu sunt informații oficiale, dar
se fac verificări în acest sens.
(...)
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al fiului
lui Dincă sau al unui reprezentant al acestuia.


06.10.2019 - 14:59-15:39 – Breaking news

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 06.10.2019, la emisiunea
Breaking news de la ora 14:59, prezentată de Radu Șerbănescu.
- Moderatorul a prezentat declarațiile făcute postului de către un fost partener de
afaceri al petentei, Nicolae Cilan, despre traficul de arme și fete oferite de petentă spre
loisir :
15.22-15:25 - S25 (21.06-23.24/6-15) Radu Șerbănescu: DIICOT, într-un document
oficial, acceptă audierea unui martor care a făcut dezvăluiri despre traficul acesta de
minore, presupus făcut de familia lui Dincă. Este vorba despre Nicolae Cilan, fost
partener de afaceri al soțului Danielei Dincă, fiica lui Gheorghe Dincă. Acesta vorbește
aici la România TV despre cum aceasta ar fi plasat fete partenerilor de afaceri cu care
încheia contracte. Vedeți acum ce spune bărbatul și foarte important va fi audiat de DIICOT.
(...)
15:25 – S26 (23.23-25.46/6-15) Radu Șerbănescu: Îl vedeți deja și pe colegul nostru
investigator Cătălin Grădinaru care a verificat și această variantă cu traficul de fete. Bună
ziua, Cătălin.
Cătălin Grădinaru: Bună ziua.
Radu Șerbănescu: E un pas înainte, nu? Că cei de la DIICOT au acceptat cererea familiei
Alexandrei de a fi audiată acest bărbat pe care l-am auzit puțin mai devreme, Nicolae Cilan.
Dar poate el să explice, să vină cu dovezi să-i convingă pe procurori că se ocupa familia lui
Dincă de trafic de fete în străinătate, în Italia?
Cătălin Grădinaru: Radu, eu nu sunt de loc optimist pentru că dacă aceeași echipă de
procurori are același patern, aceeași schemă, cu siguranță va găsi acele motivații încât să
considere nerelevante spusele domnului Cilan. Asta plecând de la antecedentele pe care le au
în tratarea ipotezei cu traficul de persoane. Nu. Pur și simplu asta, părerea mea, este că mai
mult un hatâr făcut opiniei publice și presei. Pentru că de la bun început au fost o grămadă de
semne. Suspiciuni rezonabile le zicem noi, opinia publică, dar suspiciunea rezonabilă a noastră
nu este aceeași cu suspiciunea rezonabilă a zeilor anchetatori care au suspiciuni rezonabile
perfect subiective după cum vor ei, așa. După părerea mea. Pentru că să ne gândim la
coincidențele incredibile cu fata lui Dincă și cu băiatul lui Dincă care trec prin fața porții
la ora când înăuntru, din declarațiile tatălui se afla Alexandra. Văd cum ies și doi vecini
din curte. Nu mai trecuse de un an pe acolo, dar uite că atunci în dimineața aia a trecut.
Mai mult, în loc s-o ia pe drumul drept o ia pe acolo, ocolește puțin să vadă probabil casa
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părintească dar nu oprește. Domn’e, sunt sigur că nu ar fi făcut aceste mărturisiri dacă nu
ar fi fost conștienți că mersul lor a fost înregistrat de celulele de telefonie mobilă . Ăsta e
un aspect. După aia gândindu-ne la mărturiile doamnei Dincă, ș.a.m.d. Deci, avem, să zicem
așa, semnele ar fi fost suspiciuni rezonabile, după opinia noastră, să-i considere suspecți pe
acești oameni. Nu s-a întâmplat asta pentru că...
(...)
15:21-15:31 (19.27-29.38/6-15) Texte care au alternat, pe durata subiectului cazului
din Caracal, cu scris mic cu majuscule: TRASEUL SCOATERII LUIZEI ȘI ALEXANDREI
DIN ȚARĂ / CINE E CREIERUL DIN FAMILIA DINCĂ. ȘEFA CARE A ORCHESTRAT TOTUL
/ DIICOT ACCEPTĂ AUDIEREA MARTORULUI CARE O DEMASCĂ PE FIICA LUI DINCĂ /
CILAN: DANIELA DINCĂ OFEREA MINORE PARTENERILOR DE AFACERI / CILAN: DANI
ȘI DANIELA, TRANSPORTURI CU ARME ȘI MUNIȚIE ÎN FIECARE JOI / ANALISTUL CARE
A INVESTIGAT AFILIEREA FAMILIEI DINCĂ LA MAFIA DIN CARACAL.
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al
membrilor familiei lui Dincă sau al unui reprezentant al acestora.


06.10.2019 - 18:58-19:52 - Breaking news

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 06.10.2019, începând cu ora
18:58, în direct, emisiunea Breaking news moderată de Ioan Korpoș, cu mențiunea
EXCLUSIV.
Subiecte: măsluirea cazului unei educatoare ucise de logodnicul acesteia, scandalul
pentru banii de pensii, sodajul pentru prezidențiale, șansele la prezidențiale ș.a.
Cu mențiunea URMEAZĂ afișată permanent, au alternat în buclă, cu scris mare cu
majuscule, textele: EDIȚIE INCENDIARĂ CU DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE / INTERVIU CU
INVESTIGATORUL TELEVIZIUNII NAȚIONALE / UNDE AU FOST VĂZUTE LUIZA ȘI
ALEXANDRA / TRASEUL CARACAL-VICENZA, CUM OPERA FAMILIA DINCĂ / CREIERUL
DIN FAMILIA DINCĂ, ȘEFA CARE ORCHESTRA TOT / DE CE REFUZĂ PROCURORII
EXPERIMENTUL BUTOIULUI / EXPERȚII ACUZĂ MUȘAMALIZAREA DOSARULUI
CARACAL 19:13-19:17 - (11.15-15:31/6-19), 19:23-19:35 - (21.20-33.32/6-19), 19:38-19:44 (36.35-43.07/6-19).
Intervalul menționat de petentă, 19:51:55 – 19:52:00, se află la finalul ediției când
moderatoarea Violeta Romanescu a fost invitată în studio. Aceasta a anunțat subiectele
ediției următoare de Breaking news pe care o va modera.
19:51-19:52 - S29 (49.38-51.02/6-19) Violeta Romanescu: Avem informații în
exclusivitate, doamnelor și domnilor. O să vezi, Ioan, un interviu cu investigatorul televiziunii
naționale din Italia, doamnelor și domnilor, de la Rai Tre. Unde au fost văzute Luiza și
Alexandra. O să vă prezentăm traseul Caracal – Vicenza. Dar și cum opera familia lui
Gheorghe Dincă. Pentru că, am vorbit, Ioan, de foarte multe ori, cu siguranță și familia lui
Gheorghe Dincă este implicată într-un fel sau altul. Și nu este tot. Veți vedea cine este
creierul din familia Dincă. Mai exact șefa care orchestra absolut tot.
Ioan Korpoș: Avem asemenea informații?
Violeta Romanescu: Da. O să vedeți în această seară o anchetă a jurnaliștilor România
TV. Au făcut și ei traseul scoaterii Luizei și Alexandrei din țară. O să vedeți cum au pus lucrurile
cap la cap și ce-a ieșit, care este concluzia. Dar o să aflați și de ce refuză procurorii
experimentul butoiului. Experții acuză mușamalizarea dosarului Caracal. O să vedem păreri pro
și contra.
Ioan Korpoș: Aici e foarte ciudat cum au venit inutil, inutil, inutil,...
Violeta Romanescu: Da. Sunt specialiști care spun, domn’e, este absolut necesar acest
experiment. Un altul.
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Ioan Korpoș: Indiferent de rezultat.
Violeta Romanescu: Da. Indiferent de rezultat, dar măcar să-l știm și să vedem ce se
întâmplă. Un altul care spune, nu, domn’e, pierdeți timpul de pomană.
Primul text afișat cu scris mare cu majuscule: IMEDIAT: INTERVIUL CU
INVESTIGATORUL ITALIAN – UNDE AU FOST VĂZUTE FETELE.
Apoi, cu mențiunea URMEAZĂ afișată permanent, au alternat tot cu scris mare cu
majuscule textele: EDIȚIE INCENDIARĂ CU DEZVĂLUIRI EXCLUSIVE / INTERVIU CU
INVESTIGATORUL TELEVIZIUNII NAȚIONALE / UNDE AU FOST VĂZUTE LUIZA ȘI
ALEXANDRA / (00.24-00.30/S29), (01.07-01.13/S29) TRASEUL CARACAL-VICENZA, CUM
OPERA FAMILIA DINCĂ / (00.30-00.36/S29), (01.13-01.19/S29) CREIERUL DIN FAMILIA
DINCĂ, ȘEFA CARE ORCHESTRA TOT / DE CE REFUZĂ PROCURORII EXPERIMENTUL
BUTOIULUI / EXPERȚII ACUZĂ MUȘAMALIZAREA DOSARULUI CARACAL.


06.10.2019 - 19:59-20:51 - Breaking news

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 06.10.2019, la emisiunea
Breaking news de la ora 19:59, moderată de Violeta Romanescu.
(...)
20:21-20:30 - A fost difuzat un material privind implicarea familiei Dincă (fiul cel
mare, soția și fata lui Dincă) în rețeaua de trafic de persoane și trafic de armament:
- S32-1 (19.42-25.22 /6-20) Voce din off: Complicii monstrului din Caracal ar trebui
căutați de procurori mai întâi printre membrii familiei sale. Primul pe lista celor care ar
trebui reaudiați ar fi Dan Dincă, fiul cel mare al lui Gheorghe Dincă, despre care Marin
Stănoiu, socrul său, spune că ar fi dus fetele în Italia.
Pe fondul unor imagini cu băiatul lui Dincă la DIICOT, având capul încercuit, și cu
fotografia unui bărbat alături într-un medalion (având titrat un text neinteligibil) o voce de
bărbat face următoarele declarații: (și titrat) Eu sunt cu ăla implicat... Cu Dincă. Băiatul lui
ăl mare ține fata mea. Fetele le-a luat ginerele meu, le-a expediat imediat. M-oi spune, nu
m-oi spune, dar îl arestează și pe el. A luat fetele, le-a dus la Italia, la produs.
Voce din off: Un indiciu important care ar putea confirma pista scoaterii fetelor din
țară este faptul că telefonul Luizei Melencu a fost localizat în județul Arad, județ în care
se știe că locuiesc și copiii lui Gheorghe Dincă. Dar, mai important, Aradul este și zona
indicată de cuscrul lui Dincă prin care fetele erau trecute peste graniță de către ginerele
său.
(...)
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al
membrilor fam. Dincă sau al unui reprezentant al acestuia.
(...)


11.10.2019 - 14:59-15:42 - Breaking news

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 11.10.2019, începând cu ora
14:59, în direct, emisiunea Breaking news moderată de Radu Șerbănescu.
(...)
14:59 - Texte care s-au succedat, pe durata introducerii, cu mențiunea URMEAZĂ,
cu scris mare cu majuscule: BOMBA MOMENTULUI ÎN CAZUL CARACAL / CE LE-A SPUS
MONSTRUL DINCĂ ANCHETATORILOR / 5 ORE DE AUDIERI, CE A RECUNOSCUT
DINCĂ / AUDIEREA FAMILIEI LUI DINCĂ, RĂSTURNARE DE SITUAȚIE / OMUL CHEIE
CARE A FOST LA AUDIERI RUPE TĂCEREA / FEMEIA DIN CASA LUI DINCĂ FACE
DEZVĂLUIRI-ȘOC / (58.21-58.27/11-14) REȚEAUA MAFIOTĂ DIN FAMILIA LUI DINCĂ.
Moderatorul a făcut următoarea introducere pentru al doilea subiect – cazul Caracal:
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15:21 (19.55-20.28/11-15) Radu Șerbănescu: Gheorghe Dincă audiat 6 ore la DIICOT.
Monstrul din Caracal a fost scos din arest pentru analiza unor aparate pe care le deținea. Vă
dăm imediat toată informația.
A fost difuzat un material cu Gheorghe Dincă la DIICOT. Acesta, cu mâinile blurate
și însoțit de autorități, a mers din spatele dubei către intrarea în instituție, iar un reporter
i-a cerut un punct de vedere:
Reporter: Domnule Dincă, ce-ați făcut cu fetele până la urmă? Le-ați ucis? Vă e frică
de ce o să găsească în telefon?
Claudia Constandiș, reporteră în direct de la DIICOT, a prezentat informații despre
declarațiile avocaților lui Dincă și al Alexandrei:
15:22 - S42 (20.38-22.00/11-15) Claudia Constandiș, reporteră (în direct de la DIICOT): 5
ore și jumătate a stat Gheorghe Dincă aici, la DIICOT, la percheziția informatică. În urmă cu
scurt timp el a fost luat de aici de la DIICOT și dus înapoi la Arestul Central. Am stat de vorbă și
cu avocații care au fost aici. Mai exact avocatul lui Gheorghe Dincă care, susține el, că nu
s-au aflat prea multe în urma acestei percheziții informatice. Spune el că trebuia făcut
acest lucru pentru că este legal, însă nu au descoperit nimic anchetatorii, nimic din ceea
ce sperau. Ei doreau să vadă dacă pot descoperi noi complici sau, de asemenea, noi piste pe
care să meargă. Totodată știm că este vorba despre un telefon care a fost percheziționat, din
ce ne spune avocatul familiei Alexandrei. De asemenea, un lucru foarte interesant a mai fost
menționat. Mai exact că familia lui Gheorghe Dincă ar fi nevinovată și că nu ar trebui
reaudiată. Pe de altă parte, avocatul lui Gheorghe Dincă, care susține aceste lucruri, este
contrazis de Aurel Moldovan, avocatul Alexandrei, care spune că, după ce au fost zilele
acestea audiați mai mulți martori, s-au conturat anumite ipoteze care indică faptul că
familia lui Gheorghe Dincă a ajutat la răpirea celor două fete. Așadar, rămâne de văzut ce
vor stabili anchetatorii. Așa cum spuneam, a fost aici prezent și Claudiu Lascoschi, care a
spus mai multe despre această percheziție informatică.
Moderatorul a anunțat difuzarea declarației date de avocatul lui Dincă despre
nevinovăția familiei Dincă:
15:23 - S43 (22.01-23.31/11-15) Radu Șerbănescu: Declarație bombă făcută de avocatul
familiei Gheorghe Dincă, domnul Lascoschi despre care vorbea și colega noastră. Și anume,
acesta susține sus și tare că familia lui Dincă, cea despre care s-a tot vorbit în aceste
luni, a fost audiată de mai multe ori de către cei de la DIICOT și a rezultat că oamenii nu
au nicio vină, deși în toată această perioadă s-a vorbit, nu? de proxenetism, de rețele
ș.a.m.d. Iată declarația:
Reporteră: Familia lui Gheorghe Dincă, aveți informații să mai fie audieri în ceea ce
privește?
Claudiu Lascoschi: Nu cred. Nu cred că vor mai fi audieri în privința familiei Dincă. Ar
fi și inutile. Au fost audiați de mai multe ori și nu a rezultat absolut nimic și nici nu are ce
să rezulte pentru că sunt nevinovați.
Reporteră: ... Susține în continuare că le-ar fi ucis pe Alexandra și Luiza?
Claudiu Lascoschi: El își menține declarațiile. De când a declarat așa ceva și-a
menținut în permanență declarațiile. Nu și le-a schimbat niciodată. S-a efectuat
percheziția informatică, dar de găsit, practic, nu prea are ce să se găsească. Nu e vorba
de telefoane. Nu pot să vă dau detalii, dar s-a făcut percheziția informatică. Păi el este
cooperant ca de obicei dar astăzi chiar n-avea cu ce să coopereze.
Reporteră: Despre recuzarea procurorilor DIICOT care s-au ocupat de acest caz, ce
credeți? Ar fi necesară?
Claudiu Lascoschi: Recuzarea, din punctul meu de vedere, nu o văd ca fiind nici
posibilă, nici întemeiată pe ceva. Din punctul meu de vedere, adică, totul a decurs în
regulă, i s-au respectat drepturile fundamentale ale omului.
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(...)
15:39-15:40 (37.59-38.31/11-15) Pe tot ecranul, cu titlul AMANTA ȘI RUDELE LUI
DINCĂ FĂCEAU TRAFIC DE PERSOANE și mențiunea Sursa: DECLARAȚIE MENAJERA
LUI DINCĂ, a fost afișat textul: ”Sunt implicați fratele, cu fiul, amanta și cu nevasta lui.
Discutau la telefon și auzea și eu, când discutau. Implicați în trafic era fiul lui Dincă
(Mihai), fiica lui Dincă, soția, amanta lui Dincă (...) Treceau vama și mergeau Italia cu
fetele.”
15:00-15:22 - Texte care au alternat, pe durata primei părți, cu mențiunea URMEAZĂ,
cu scris mare cu majuscule: BOMBA MOMENTULUI ÎN CAZUL CARACAL / CE LE-A SPUS
MONSTRUL DINCĂ ANCHETATORILOR / 5 ORE DE AUDIERI, CE A RECUNOSCUT
DINCĂ / AUDIEREA FAMILIEI LUI DINCĂ, RĂSTURNARE DE SITUAȚIE / OMUL CHEIE
CARE A FOST LA AUDIERI RUPE TĂCEREA / FEMEIA DIN CASA LUI DINCĂ FACE
DEZVĂLUIRI-ȘOC / (59.40-59.46/11-14), (00.28-00.34/11-15), (01.17-01.23/11-15), (plus încă
de 24 de ori) REȚEAUA MAFIOTĂ DIN FAMILIA LUI DINCĂ / (59.46-59.52/11-14), (00.3400.40/11-15), (01.23-01.29/11-15), (plus încă de 23 de ori) ”SUNT IMPLICAȚI FRATELE,
FIUL, AMANTA ȘI SOȚIA”.
15.22-15:31 - Texte care s-au succedat, cu scris mic cu majuscule: DINCĂ, AUDIAT 6
ORE: PROCURORII I-AU EXAMINAT DISPOZITIVELE / AVOCAT: FAMILIA LUI DINCĂ NU
VA FI AUDIATĂ / INVESTIGATORUL ZARĂ, AUDIAT 6 ORE: ADEVĂRUL DESPRE OASE.
15:38-15:42 - Ultimul text afișat, cu scris mic cu majuscule: MENAJERA LUI DINCĂ:
FIUL, FIICA, AMANTA ȘI SOȚIA, IMPLICAȚI ÎN REȚEA.


11.10.2019 - 20:59-22:53 – Breaking news

(...)
22:23-22:32 – S49 (21.46-30.51/11-22) Ionuț Grigore: Pe de altă parte, prinde tot mai
mult contur și tot discutăm acest lucru, ipoteza că Luiza și Alexandra ar fi fost răpite și
scoase din țară chiar cu ajutorul membrilor familiei Dincă. Exact ce discutam adineauri,
pentru a fi plasate unor milionari din Italia. Deci avocații familiilor Melencu și Măceșanu cer
reaudierea membrilor familiei Dincă, o să aflați din materialul următor și vorbim imediat.
A fost redifuzat materialul privind implicarea familiei Dincă (fiul cel mare, soția și
fata lui Dincă) în rețeaua de trafic de persoane și trafic de armament, din data de
06.10.2019, la emisiunea Breaking news de la ora 20:00 (20:21-20:30 - S32-1, S32-2).
(...)
III. Al treilea interval reclamat de petentă este 22:32:50 - 22:41:10, în care s-a regăsit
textul afișat CINE E CREIERUL DIN FAMILIA DINCĂ, ȘEFA CARE ORCHESTRA TOT.
Texte care au alternat în a doua parte a ediției:
- 22:00-22.23 (58.53/11-21 - 21.37/11-22) MARTORĂ: ALEXANDRA A INTRAT ÎN
BARUL MEU DIN ITALIA / BARUL DIN ITALIA ÎN CARE AR FI APĂRUT ALEXANDRA
/MARTORĂ DIN ITALIA: ”ALEXANDRA MA RUGAT SĂ O AJUT” / MARTORĂ DIN ITALIA:
”UN BĂIAT A VENIT DUPĂ FATĂ ÎN BAR” ;
- 22:23-22:41 (21.37-39.28/11-22) TRASEUL SCOATERII DIN ȚARĂ A LUIZEI ȘI
ALEXANDREI / CINE E CREIERUL DIN FAMILIA DINCĂ, ȘEFA CARE ORCHESTRA TOT.
Nu a fost prezentat și nu s-a menționat că s-ar fi solicitat punctul de vedere al lui
Dincă, al familiei sau al unui reprezentant al acestora.


13.10.2019 - 20:59-22:47 - România de poveste
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Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 13.10.2019, la emisiunea
România de poveste de la ora 20:59, prezentată de Ioan Korpos.
(...)
A. În prima parte a emisiunii, Larisa a relatat cum a ajuns să fie traficată de la vârsta
de 16 ani de o doamnă pe nume Daniela care avea un frate Dan.
21:11-21:14 - S51 (09.56-12.40/13-21) Larisa: Practic, eu am plecat cu prietena de-a
mea la rude, în Roșiorii de Vede, rude de-ale ei, unde, acolo, într-o piscină publică, era o
doamnă cu părinții. Doamna, eu mi-am adus aminte zilele astea, de când vorbește
Rocco, că doamna respectivă se chema Daniela și avea un frate Daniel, îl chema Dan,
care ne-a promis că ne duce, pe mine și pe prietena mea, ne duce în Italia să lucrăm ca
badante acasă la bătrâni. Când am plecat la vamă nu ne-a cerut nimeni actele. Nu s-a uitat
nimeni la noi. Ne-a dus până la Torino într-o casă bătrânească. Ne-a lăsat acolo. A închis ușile,
după câteva ore au ajuns câteva fete, au deschis ușa, au intrat înăuntru, în casă. Responsabila
care se ocupa de fete ne-a spus că să stăm liniștite, să stăm acolo. A mers la baie, în timp ce
ea era la baie, alte fete ne-a spus ”Fetelor, nu știți în ce v-ați băgat, nu știți ce faceți. Noi lucrăm
la stradă.” Noi am tăcut din gură. I-am spus la fetița care era cu mine să nu spună nimic, să nu
vorbească, să nu se sperie că rezolv eu situația. Când toate fetele au adormit, am reușit să
ieșim din casa respectivă și am luat-o pe câmpuri.
(...)
21:18-21:21 - S53 (17.16-20.11/13-21) Larisa: Eu mă uitam la fotografia Danielei, fata
lui Dincă, și m-am uitat foarte insistent până când am reușit să mă pun în contact cu
jurnalistul care îl am aici într-o parte. Daniela care era atunci, fața e aceeași, era mai
slabă, era mai cochetă, mai aranjată, dar fața e aceeași.
Dan Andronic: Stați puțin. Dvs. spuneți că făcea parte dintr-o rețea pe care dvs. o
știți?
Larisa: Daniela, când eu eram la Roșiorii de Vede, femeia care m-a dus pe mine în
Italia, care mi-a propus, are aceeași față ca Daniela Dincă.
(?): Aoleu!
Dan Andronic: Deci, spuneți că Daniela Dincă poate fi implicată și-n momentul în
care dvs. ați fost traficată.
Larisa: 90% eu recunosc pe Daniela Dincă ca femeia care m-a traficat acum 13 ani.
Ioan Korpos: Aoleu, asta este informația bombă a serii.
Dan Andronic: Asta e informația pe care trebuie să mergem.
Larisa: Și mi se pare foarte curios faptul că avea un frate care-l chema Daniel.
Ioan Korpos: Și chiar are. Da.
Dan Andronic: Deci, aceștia sunt Daniela și Daniel de care spuneați la început.
Traian Băsescu: Bun, dar are un frate?
Ioan Korpos: Are, da. Are un frate Dani. Da. Da.
Larisa: E... e o coincidență. Asemănarea foarte mare chiar dacă au trecut foarte
mulți ani, era mult mai slabă și mult mai cochetă.
Ioan Korpos: Deci, dvs. acum, când i-ați văzut poza și când ați văzut că a vorbit aici
la televizor, la România TV, v-ați gândit și credeți că seamănă cu... și ar putea să fie ea.
Larisa: Da, m-am uitat la toate...
Dan Andronic: A spus, da’ nu, stați puțin.
Larisa: M-am uitat la toate intervistele, la toate intervistele,
Dan Andronic: Ați spus 90%. ați spus 90%.
Larisa: Da, la toate intervențiile la care ea le-a dat.
Dan Andronic: Interviurile. Da.
Larisa: Și vocea și fața ei e 90% la fel ca fel ca femeia care m-a traficat acum 13 ani.
Dan Andronic: Unde 10%? Unde e acel 10% pe care nu-l puteți...?
Larisa: Mi se pare pentru greutate. Greutatea, pentru că era mult mai slabă.
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Dan Andronic: Da, dar fața până la urmă... te îngrași, slăbești, caracteristicile rămân
aceleași.
Larisa: Fața e aceeași.
Ioan Korpos: Sunt și 13 ani, domnule Andronic.
Larisa: Și doamna e aceeași.
Dan Andronic: 13 ani nu te schimbi așa mult. Că noi vorbim de la 1 an la 13 ani.
Traian Băsescu: Zona e aceeași.
Larisa: E foarte ciudat, se numea Daniela, avea un frate Daniel și zona Roșiorii de
Vede e foarte aproape de ei.
Dan Andronic: Așa este.
Ioan Korpos: Domnule președinte, ce ne spune acum, în această seară Larisa, nici
nu știam că ne va da această... această bombă de presă, până la urmă, că, iată, fiica lui
Dincă a traficat-o și 90% are această convingere.
(...)
Moderatorul a anunțat că se încearcă contactarea fiicei lui Dincă:
(...)
21:35 - S56 (33.58-34.23/13-21) Ioan Korpos: Uitați, colegii mei, au... până în acest
moment, au vorbit cu Dana Dincă, cu fiica lui Gheorghe Dincă. A răspuns la telefon, nu
dorește să aibă nicio intervenție. Zice că sunt doar niște aberații, minciuni. Nu are
absolut nicio legătură. Aceasta este... poziția ei în acest moment. Așa se apără și e și
firesc să... Nu a vrut să intervină în direct, a zis că nu vrea să dea curs...
(...)
B. În a doua parte a emisiunii, s-au regăsit cele două intervale menționate de
petentă.
I - Primul interval (21:59:18- 21:59:21) se regăsește în introducere:
21:59-22:00 - S57 (57.45-58.30/13-21) Ioan Korpos: Doamnelor și domnilor, când am
primit cu toții împreună această informație bombă a serii, această informație importantă,
Larisa, fata care a fost în direct cu noi, care a scăpat de două ori din infern și acum ne
spune că în urmă cu 13-15 ani femeia care a mers la Roșiorii de Vede a convins-o să vină
cu ea, să meargă în Italia, este 90%, aproape 100%, convinsă că este ea, este Dana
Dincă, fata lui Gheorghe Dincă. Așadar, fiica lui Dincă m-a dus în Italia, o citez pe Larisa.
Uite sunt în continuare cu noi: Larisa, Rocco, investigatorul nostru din Italia.
(...)
 16.10.2019 - 21:00-22:52 – Punctul culminant
În data de 16.10.2019, postul de televiziune România TV a difuzat emisiunea de
dezbatere Punctul culminant TV, în intervalul orar 21:00-22:52, moderată de Victor Ciutacu.
Titluri (ex.): UNDE SE ASCUNDE MARTORUL CHEIE LA DISPARIȚIEI LUIZEI; MAMA
LUIZEI, PE URMELE MISTERIOASEI FEMEI ÎN ROȘU; FEMEIA SCOASĂ LA PRODUS ÎN
ITALIA DE FIICA LUI DINCĂ; EXCLUSIV: PRIMA FATĂ TRAFICATĂ DE DINCĂ RUPE
TĂCEREA; FATA TRAFICATĂ DE FAMILIA DINCĂ SE TEME SĂ NU-I FIE UCIS COPILUL.
Invitați: Aurel Moldovan- avocatul familiei Măceșanu; Tonel Pop- avocatul familiei Luizei;
Bunicul Luizei Melencu; Niels Schneker- analist; Bogdan Ficeac- sociolog; Robert CazanciucPSD.
S1 (rep.59.26-00.23, sel.16-20, 16-21) Moderator: Prima fată traficată de clanul Dincă
rupe tăcerea în exclusivitate pentru România TV. Vorbește despre cea mai mare frică a
ei, să nu-i facă traficanții rău, copilului. (…) De ce vrea Dincă proces secret, doamnelor și
domnilor? De cine se teme și ce conține a doua scrisoare primită de familia Luizei, veți afla în
această seară. Unde se ascunde martorul cheie neaudiat nici acum, la 6 luni de la
dispariția Luizei? (…)
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S2 (rep.20.05-25.30, sel.16-21) Moderator: Familiile celor două fete merg tot mai mult pe
pista că respectivele victime ar face parte dintr-un carusel al traficanților de carne vie și,
evident, de femei, în vederea prostituției. Ce a reușit corespondentul nostru Rocco Xavi, în
Italia, a fost să găsească una dintre fetele care se prostituează și care spune cu subiect
și predicat că ea a ajuns acolo dusă de unul dintre membrii familiei Dincă, în scop de
prostituție. După știința mea, doamna este dispusă să depună și mărturie în cazul în vare
binevoiește cineva de la DIICOT s-o caute. Cu siguranță corespondentul nostru știe cum
poate fi descoperită, însă nici pe corespondentul nostru nu în întreabă nimeni de vorbă.
Hai să vedem declarația doamnei și dup-aia discutăm.
 (...)


18.10.2019 - 20:59-22:50 – Breaking News

Postul de televiziune România TV a transmis în data de 18.10.2019, intervalul 20:5922:50, emisiunea Breaking News, moderată de Marius Niță.
Invitați: Anton Hadăr-președinte ALMA MATER, Ovidiu Zară-jurnalist, Adrian Cuculisavocat, Ovidiu Telegescu-psiholog.
Titluri: Intrăm pe firul rețelei de trafic a lui Dincă, Cum organiza fiica lui Dincă întâlnirile cu
clienții, Imediat: Implicarea fiului lui Dincă în operațiune, Imediat: Cenușa din butoi, noua
decizie în anchetă, Imediat: Eliberarea bestiei, numărătoarea inversă, Femeia care acuză că
fiica lui Dincă a dus-o la produs, Imediat: Cum l-a uimit monstrul pe profiler de 6 ori, Acuzații:
Implicarea fiului lui Dincă în dispariția fetelor.
Subiectul discutat în emisiune s-a referit la rețeaua de trafic de persoane din jurul lui
Gheorghe Dincă, posibila implicare a membrilor familiei acestuia, încercarea de realizare a unui
profil psihologic al lui Ghe. Dincă de către un profiler, probele ADN în cazul dispariței Luizei și
Alexandrei.
În intervalul orar menționat de petentă (21:00:38-21:32:30) s-a discutat despre ipoteza
traficării fetelor de către unii membri ai familiei lui Ghe. Dincă. În acest context au fost făcute
următoarele declarații:
Sel.1 (00.00/18-21.asf) Marius Niță: Începem însă emisiunea cu informații bombă, rețeaua
de trafic de persoane din jurul lui Gheorghe Dincă. O altă fată rupe tăcerea și declară public
că fiica lui Dincă, Daniela, trafica fete. Femeia spune cine erau clienții și cum fiica lui
Dincă pregătea minuțios fiecare întâlnire. Colega mea, Denisa Soare, vine cu toate
informațiile.
Denisa Soare: Bun găsit! Detaliile au fost făcute publice de către o femeie care
susține că prietena ei ar fi fost traficată de către fiica lui Gheorghe Dincă. Printre clienți
s-ar fi aflat italieni, marocani, chiar și români. Iar racolarea s-ar fi făcut într-un bar. Nu
este pentru prima dată când astfel de afirmații se fac în spațiul public. Însă Daniela Dincă
a negat de fiecare dată. Și acum, contactată de România Tv, a negat orice implicare și a
argumentat că dacă ar fi existat și cea mai mică dovadă împotriva ei, procurorii ar fi
chemat-o la audieri pe acest subiect. De altfel avocații familiilor Alexandrei și Luizei au cerut
reaudierea membrilor familiei lui Gheorghe Dincă pe motiv că în declarațiile date inițial există
neconcordanțe însă solicitările le-au fost respinse.
(...)
Adrian Cuculis: Încerc să fac o schemă s-o înțeleagă toată lumea. După care, apare o
menajeră care ne spune dintr-o dată, păi stați un pic că eu știu sigur că uite, aducea fete acolo
și pe urmă le trimitea în afara țării. Apar informații despre băiatul lui Dincă, că el ar fi
traficat la rândul lui fete. Și acum apar în cele din urmă și informații și despre fata lui
Dincă. Adică de la DIICOT...
Ovidiu Zară: Mai multe personaje.
Adrian Cuculis: Sigur, au fost mai multe declarații din partea mai multor personaje. Deci
noi avem așa: opinia publică până la urmă, pentru că ei fac parte din Opinia publică și în
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același timp au și o calitate de martor, sau ar trebui să aibă calitatea de martor, și avem
DIICOT-ul care nu ne-a spus mare lucru.
Sel.6 (17.22/18-21.asf) Marius Niță: (...) și vreau ca în continuare să vă prezint o anchetă
cutremurătoare, avem dezvăluiri despre implicarea lui Dani Dincă în această operațiune.
Este difuzat un material care conține poze și imagini cu Gheorghe Dincă, imagini cu soția
acestuia, cu fiul lui Ghe. Dincă, Dani Dincă, precum și declarații ale socrului acestuia.
Voce din off: 22 august 2019. La sediul DIICOT opinia publică face cunoștință cu
familia lui Gheorghe Dincă. Ascuns în spatele unor ochelari de soare, un individ
misterios își protejează mama de jurnaliști. Se numește Daniel Gheorghe Dincă și este
fiul cel mare al monstrului. Cu tatăl aflat după gratii, Daniel, alintat Dani, pare că a
preluat din mers rolul de cap al familiei. La început presa a aflat că acesta ar locui în
zona Arad și ar munci în construcții. Dar Marin Stănoiu, socrul său, a dezvăluit unui
jurnalist sub acoperire adevăratele preocupări ale lui Dani.
Cuscrul lui Dincă: Fetele le-a luat gineri-meu, le-a expediat... până îl arestează, tac din
gură. M-oi spune, nu m-oi spune, dar îl arestează.
Reporter: Dar de ce credeți că-l arestează?
Cuscrul lui Dincă: A luat fetele, le-a dus la Italia la produs.
Voce din off: Cu alte cuvinte, activitatea din construcții pare să fie doar o acoperire
pentru Daniel Dincă.
Cuscrul lui Dincă: Mergem până în Ineu și în Ineu luăm mașina dar fără mine nu plecați
în mașină. Ne duce gineri-meu cu maxi-taxiul, are 17-18 ani de când se duce în Italia. Te
cazează și ieși la produs.
Reporter: Dar el când duce fetele în Italia, pe mâna cui le dă?
Cuscrul lui Dincă: Are italieni șmecheri, mari.
Voce din off: Fiul lui Dincă este căsătorit cu Alina, fiica lui marin Stănoiu din
Deveselu, comuna cu scutul antirachetă, unde cei doi au și o casă neterminată. Dani și
Alina au împreună trei copii. Nu se știe din ce motive, mama și copiii locuiesc în Italia.
Dacă este să-l credem pe socru său, dani este un tip cam impulsiv.
Reporter: Fata dumneavoastră știa că el duce fetele la produs?
Cuscrul lui Dincă: Nu vezi că e prost? I-a pus cuțitul la gât, s-o taie la gât, mă? Fir-ar al
dracului!
Reporter: S-o taie pe fata dumneavoastră?
Cuscrul lui Dincă: A vrut s-o taie. A vrut să mă aresteze și pe mine... Eu am colonei de
Poliție în București, și am și la Craiova, am. Mi-a rupt și mie două coaste. Uite, coastele rupte
de nenorocit.
Reporter: El, Dincă v-a rupt coastele?
Cuscrul lui Dincă: Da.
Reporter: De ce?
Cuscrul lui Dincă: Ginere-meu. În ziua de Sf. Ilie, când e Sf. Ilie...
Reporter: Dar de ce?
Cuscrul lui Dincă: Puteam să-l bag în pușcărie. Mă, Dănuțe, tată, eu mă duc la Poliție!
Voce din off: Trecutul lui Daniel Dincă este legat strâns de Italia. În fața procurorilor
el a declarat că a locuit în orașul Vicenza vreme de 10 ani și a lucrat doar în construcții.
Din spatele ochelarilor săi negri Daniel Dincă pare că îi sfidează pe procurori. Dacă este
adevărat că debutul său infracțional a fost legat de un viol în grup, la care ar fi participat
în tinerețe și că ar fi fost salvat grație relațiilor tatălui său în Poliție, așa cum a scris
presa, atunci devine tot mai credibilă și afirmația sa făcută într-un bar, că membrii
familiei Dincă s-au liniștit deoarece au spatele asigurat.
Sel.7 (21.20/18-21.asf) Marius Niță: Domnule psiholog, pe Dani Dincă l-am văzut cu
toții pentru prima oară când au mers la DIICOT să dea cu subsemnatul și și-a arătat și
acolo adevărata față agresivă întrucât a început să agreseze jurnaliștii. Ulterior iată ce
aflăm și de la socrul acestuia, faptul că era agresiv chiar și cu soția pe care ar fi vrut s-o
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taie la gât. Ba nu mai vorbim de restul lucrurilor pe care le-a povestit chiar socrul lui.
Cum analizați dumneavoastră din punct de vedere psihologic aceste dezvăluiri făcute
chiar de ruda acestuia, până la urmă.
Ovidiu Telegescu: Nu trebuie să ne mirăm de agresivitatea lui Dani Dincă. Știți foarte
bine că am comentat asta de când și apăra mama la intrare în sediu. Și am spus clar că
nu putem vorbi nicidecum de oameni nevinovați sau de oameni blânzi. Agresivitatea
naște agresori la urma urmei. Până la urmă cam asta s-a cultivat în familia Dincă. Că este
un om agresiv, se vede. Se vede inclusiv din comportamentul acela de apărător, de
justițiar al familiei pe care și l-a luat în momentul în care își însoțește mama. Că mint
până la capăt, mint până la capăt așa cum fiecare la rândul lui a mințit pozând în familia
ideală nevinovată și eventual abuzată.
(...).”

În urma analizării conţinutului raportului de monitorizare referitor la emisiunile difuzate
în perioada 28 septembrie - 19 octombrie 2019 de postul România TV, membrii Consiliului
au constatat că acestea au fost prezentate cu încălcarea prevederilor legale care obligă
radiodifuzorul să asigure respectarea dreptului la imagine al persoanei, conform art. 34 alin.
(1) și 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul edițiilor emisiunilor cu privire
la care au fost sesizați, în contextul unor dezbateri și comentarii referitoare la ancheta
desfășurată de instituțiile abilitate cu privire la infracțiuni pentru care este cercetat
Gheorghe Dincă, la adresa fiicei și fiului acestuia au fost formulate o serie de acuzații
privind fapte penale, acuzații de natură să afecteze dreptul la imagine al acestora.
Așa cum rezultă din raportul de monitorizare, pe parcursul emisiunilor, pe ecran au
fost afișate o serie de informații de natură acuzatoare la adresa celor două persoane, au
fost prezentate afirmații, comentarii, fotografii sau materiale înregistrate conținând acuzații
de natură penală sau morală ( de exemplu:trafic de persoane, trafic de arme, viol în grup) la
adresa membrilor familiei Dincă, situație de natură sa afecteze imaginea, reputația, viața
privată și de familie a acestora.
Mai mult, deși în unele emisiuni radiodifuzorul a înțeles să prezinte informații clare,
din care rezulta fără echivoc faptul că organele de cercetare judiciară i-au audiat pe aceștia
de mai multe ori și faptele imputate acestora nu se verificau, a continuat să reia acuzațiile și
în emisiuni ulterioare.
De asemenea, din analiza modului de desfășurare al emisiunilor, Consiliul a constatat
că, excepție făcând emisiunea “România de poveste” din 13.10.2019, radiodifuzorul nu a
încercat contactarea celor două persoane pentru ca acestea să exprime puncte de vedere
cu privire la faptele imputate.
Mai mult, în emisiunea “Breaking News”, din 18.10.2019, radiodifuzorul a prezentat un
material care conținea poze și imagini cu fiul lui Ghe. Dincă, Daniel Dincă, precum și declarații
foarte grave, referitoare și la alte fapte penale (I-a pus cuțitul la gât, s-o taie la gât, mă? (...) A
vrut s-o taie. A vrut să mă aresteze și pe mine... (....) Mi-a rupt și mie două coaste. Uite,
coastele rupte de nenorocit.), ale socrului acestuia, fără să-l contacteze pe Daniel Dincă pentru
a-şi exprima punctul de vedere, fără să se menționeze pe post că acesta refuză să prezinte
un punct de vedere sau că nu a putut fi contactat după încercări repetate.
Potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la
propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de
vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a
putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
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Or, din modul de desfășurare și din conținutul emisiunilor analizate, rezultă că
radiodifuzorul nu și-a respectat obligațiile legale care să asigure respectarea dreptului la
imagine al persoanei.
Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor legale referitoare
la respectarea dreptului la imagine al persoanei, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă de 15.000 lei.
În temeiul prevederilor 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 STV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă de 15.000 lei pentru încălcarea
prevederilor art. 34 alin. (1) și art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a Curţii de apel,
fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite 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 15.000 lei postul
ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 28 septembrie -19
octombrie 2019, care au tratat subiecte referitoare la cazul Caracal, au fost formulate
acuzații nedovedite la adresa copiilor lui Gheorghe Dincă, faptă de natură să prejudicieze
dreptul acestora la propria imagine și să contravină dispozițiilor din Codul audiovizualului
care impun respectarea de către radiodifuzori a acestui drept și prezentarea unui punct de
vedere al persoanei acuzate cu privire la faptele imputate.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit,
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