
 
Decizia nr. 602 din 17.11.2022 

privind somarea  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, corp A, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17.11.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare, întocmit în baza reclamației nr. 
9904/28.09.2022, cu privire la emisiunea „Breaking News” difuzată în data de 23.09.2022 de 
postul ROMÂNIA TV. 

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 analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de imagini, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 45 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului), conform cărora, orice persoană are dreptul la respectarea 
intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune România TV a difuzat în 
data de 23.09.2022, interval orar: 20:59-22:45, o ediție specială de Breaking News. 

Moderatori:  Roxana Ciucă și Ionuț Grigore. 
 Invitați în emisiune: în prima parte a emisiunii: bunica și bunicul Luizei Melencu (în direct 

de la Dioști); Anton Hadăr- sindicalist; Sorin Roșca Stănescu-jurnalist; Alexandru Cumpănașu; 
Ovidiu Zară-jurnalist; în cea de-a doua parte a emisiunii: Tonel Pop-avocat; Valentin Guia-
teolog; Iulian Surugiu-sindicalist. 

Titluri afișate pe ecran: CONTROVERSELE DIN DOSARUL CARACAL, ȘOC DUPĂ 
SENTINȚĂ; CE ÎNSEAMNĂ 108 ANI DE PUȘCĂRIE PENTRU MONSTRUL DIN CARACAL; 
CINE SUNT VICTIMELE ANONIME CARE APAR ÎN SENTINȚĂ; CE AU PĂȚIT DE FAPT 
FETELE ÎN CASA ORORILOR; 700.000 DE EURO DESPĂGUBIRI, CINE SUNT CELELALTE 
VICTIME; CE ASCUNDE CONDAMNAREA PENTRU TRAFIC DE PERSOANE; REȚEAUA DIN 
CARE FĂCEA PARTE MONSTRUL DIN CARACAL; A ÎNCEPUT RAȚIONALIZAREA 
ENERGIEI, LISTA RESTRICȚIILOR; CEL MAI MARE LANȚ DE MAGAZINE STINGE LUMINA 
MAI DEVREME; REGHE ȘI PRODANCA AU PRIMIT ORDINE DE PROTECȚIE; 
REGHECAMPF ȘI PRODAN AU AJUNS LA POLIȚIE DUPĂ BĂTAIE; PROBELE-CHEIE DIN 
DOSARUL PREOTULUI ACUZAT DE DESFRÂU; POZELE ȘI MESAJELE RECUPERATE DIN 
TELEFONUL PREOTULUI; STAREA LUI ARȘINEL, MĂSURILE DISPERATE ALE 



MEDICILOR; RESETAREA ALIMENTARĂ IA AMPLOARE, REFERENDUM-ȘOC; VOT 
PENTRU INTERZICEREA CREȘTERII ANIMALELOR.  

Subiectele emisiunii:  
- sentință oficială în cazul Caracal, Gheorghe Dincă a primit o condamnare de 30 de 

ani pentru omor; bunicii Luizei Melencu, în direct de la Dioști sunt nemulțumiți de modul 
în care a decurs procesul și speră ca nepoata lor să fie în viață și să se întoarcă acasă; 

- marile lanțuri comerciale au început să facă economie prin reducerea consumului de 
energie; 

- probele-cheie din dosarul în care este implicat numele preotului Visarion Alexa; 
- Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan au dat declarații la poliție după altercația 

publică; 
- starea de sănătate precară a lui Alexandru Arșinel, ce fac medicii pentru a ajuta artistul; 
- se caută variante alternative de hrană; activiștii de mediu ar dori să interzisă creșterea 

animalelor pentru hrană. 
În prima jumătate de oră a emisiunii s-a discutat despre sentința anunțată oficial în după-

amiaza acelei zile, sentință care îl condamnă pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare 
pentru faptele comise. În direct, dând un interviu de la domiciliu, pentru postul de televiziune 
România TV, bunicii Luizei Melencu și-au exprimat indignarea în legătură cu modul în care a 
fost instrumentat procesul de către autorități, dar și-au arătat și speranța că nepoata lor Luiza 
Melencu se află în viață și la un moment dat se va întoarce acasă. Bunica Luizei Melencu este 
vizibil afectată, de multe ori plângând, în timp ce răspundea întrebărilor adresate de 
Roxana Ciucă. 

Roxana Ciucă: Ionuț, vedem în aceste momente, îi vedem pe bunicii Luizei Melencu, 
nu mai pot să stea nici măcar în picioare, doamnelor și domnilor,  pentru că este o sentință 
care efectiv i-a distrus pentru tot restul vieții. 

Ionuț Grigore: E o sentință pe care am așteptat-o mulți ani. Trebuie discutat și e foarte 
important dacă această sentință dovedește și arată doar că cele două fete sunt moarte, pentru 
că este o sentință fără cadavre. 

Roxana Ciucă: Foarte corect, foarte bine ai punctat, doamnelor, domnilor în câteva clipe 
vedem decizia în cazul ministrului otrăvit de apropiați. 

Se discută ultima informație în cazul Caracal și anume pronunțarea sentinței oficiale în cazul 
lui Gheorghe Dincă. Roxana Ciucă îi întreabă pe bunicii Luizei Melencu cum au primit vestea 
sentinței definitive anunțate în după-amiaza acelei zile. 

Roxana Ciucă: Doamnelor, domnilor, Marina Andrei se află chiar acum, bunicul și bunica 
Luizei Melencu sunt acolo, au fost încă de la primele ore ale dimineții și colegii noștri alături de 
ei, îi vedem în imagini, vă salut, nici nu știu ce să vă spun, pentru că cuvinte nu sunt, nu sunt 
cuvinte, să vă dea Dumnezeu putere să mergeți mai departe, să contestați dacă faceți acest 
lucru, această decizie, dacă tot vorbim, doamnelor, domnilor de o sentință fără cadavre. Ce aveți 
de comentat, ce aveți de spus, ce mai e de spus, bunicul, bunica? 

Bunică Luiza Melencu: Da, vă aud, Roxana. 
Roxana Ciucă: Bunica, mi s-a făcut pielea de găină pe mine, îmi stăpânesc cu greu 

lacrimile, pentru că eu vă cunosc, vă cunosc și personal, am făcut nenumărate 
transmisiuni cu dumneavoastră, nu vă opriți din plâns,  nu dormiți noaptea, v-ați 
îmbolnăvit. Ce e în sufletul dumneavoastră atunci când știți că fata dumneavoastră, 
conform acestei sentințe, iată, nu mai este, nu vă mai aduce nimeni înapoi? 

Bunica Luiza Melencu (izbucnind în lacrimi): E o durere mare, tu știi că ai fost 
permanent la noi, și în primul rând cu tine am fost acum 2 săptămâni. Ce am spus despre 
Luiza și voi spune, Luiza mea nu este moartă, sufletul meu de mamaie, mamă că am 
crescut-o 18 ani de zile, nu e moartă Luiza, fata mea e traficată, nu mai accept așa ceva 
când mi se spune că Luiza e moartă și nu mă interesează câți ani și de banii lui Dincă, pe 
mine mă interesează Luiza, nu mă încălzește cu nimic câți ani îi dă lui Risipițeanu și lui 



Dincă și nu cred că Risipițeanu s-a atins de Luiza, l-au băgat nevinovat! Nu mai pot, 
Roxana, nu mai pot!! 

Roxana Ciucă: Vă cred, vă cred, e greu, e o sentință, dar știți cum e, s-a dat până la 
urmă, măcar știți ce aveți de făcut, aduceți-vă aminte ce povesteați acum 2 săptămâni, 
când am fost amândouă la Caracal și îmi povesteați, Roxana, măcar să știu unde este 
fata, să pot să îi fac cele creștinești, să știu ceva. Vreau o probă, vreau să îmi spună, acesta 
este cadavrul, vreau să știu unde este fata, să am ceva, o dovadă, nu să dai o sentință în lipsa 
acestui cadavru. 

Bunica Luiza: Asta am vrut și tot timpul ți-am spus, sunt copii care sunt bolnavi, îi calcă 
mașinile, câte întâmplări, știu că îl au, l-au înmormântat, l-au dus la locul lui, știe unde să îl ducă 
să îl tămâie, să îi facă ce îi trebuie, dar noi, Luiza, Luiza noastră, când eu de 3 ani o aștept acasă 
și nu avem nimic pentru ea, cum să accept așa ceva, că Luiza mi-a omorât-o Dincă? Nu, nu 
Roxana nu, până oi intra în mormânt nu accept și nu voi fi de acord. Atât am avut de spus, 
nu mai pot. (izbucnind din nou în plâns) 

Roxana Ciucă: Tu vezi ce durere, tu vezi ce e acolo? 
Ionuț Grigore: O dramă, doamnelor și domnilor, prin care trec oamenii ăștia de ani de 

zile. 
Roxana Ciucă: Bunica, o văd acum, mai poate să stea foarte puțin cu noi pentru că nu 

se simte deloc bine, domnule Sorin Roșca Stănescu, stimați telespectatori, știți unde stă 
bunica Luizei Melencu acum? Stă fix în patul Luizei. Nu a mișcat nimic din camera aia de 
acolo, hăinuțele, jucăriile, ghiozdanul este pe pat, știți cum e în viața asta, noi încheiem 
emisiunea, fiecare își vede liniștit de viață, femeia asta se pune în pat, teoretic să doarmă, 
evident că nu va putea face asta. Bunica, revin la dumneavoastră, cu o ultimă întrebare, 
vreau așa ca de la suflet la suflet, de la om la om, să spuneți ce sentimente vă încearcă 
fix în momentul ăsta, dacă ați avea o putere acum, în momentul acesta, dacă ați avea o 
putere acum, în afară de a o aduce pe fata dumneavoastră, ce ați face acum ? 

Bunica Luiza Melencu: Uff, ce să mai spun Roxana, atâta vreau ca Luiza să îmi intre pe 
poartă, ca Luiza să fie în viață, să vie la mama ei acasă, nu vreau să audă cuvântul că e 
moartă. Pe noi nu ne interesează, mamă banii, nu ne interesează câți ani i-au dat lui Risipițeanu 
și lui Dincă, mamă, pe noi nu ne încălzește cu nimic, Roxana, pe noi ne interesează, îngerul 
nostru, că tu știi că ai fost de atâtea ori la noi, e camera plină de poze, ce să mai pot să cred 
decât amintirile mi-au rămas, tu știi că sunt amărâtă. (izbucnește din nou în plâns, ștergându-
și lacrimile cu mâna) 

Roxana Ciucă: Ce face doamna Monica? Doamna Monica ce face, mama Luizei? Cum 
a primit vestea asta? 

Bunica Luiza Melencu: Ce să facă, e terminată și ea tot ca noi, am sperat toți, toți, am sperat 
că totuși aflăm ceva de Luiza. 

Roxana Ciucă: Vreau să îi transmiteți un mesaj doamnei judecător care a dat această 
sentință în final și un mesaj Luizei, uitați-vă la cameră la colegul nostru, dă un mesaj 
doamnei, Luiza, auzi, bunica, în încheiere, pentru Luiza și pentru judecătoare. 

Bunica Luiza Melencu: Luiza mamaie, zâna mea frumoasă, eu știu că tu ești în viață, 
mamaie, nu ești moartă, sufletul meu, te-am crescut până la 18 ani, sufletul meu îmi spune 
că tu ești în viață, mamaie. Mamaie, eu te aștept acasă, toată familia te așteptăm acasă, 
mamă. Și judecătoarei îi transmit, atâta îi transmit și toți care au făcut rău lui Luiza, să aibă 
durerea noastră și să li se întâmple și lor, într-o bună zi când vine copilul de la școală ca să le 
lipsească și lor, să le ia cum a prins pe fata noastră, nevinovată și ne-au luat-o. Iată că se fac 4 
ani de zile, pleacă pe 5, în care noi pe Luiza nu am mai văzut-o. 

În esență, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul unei știri, au fost difuzate în mod 
repetat imagini ce surprindeau reacțiile cu puternic impact emoțional ale membrilor familiei 
Alexandrei Măceșanu, mai exact bunicii acesteia, din cazul Caracal, la pronunțarea deciziei 
definitive de condamnare a inculpatului Gheorghe Dincă, fapt de natură să contravină 
dispozițiilor invocate. De exemplu, au fost difuzate imagini, ba chiar interviuri, ale bunicilor 



victimei, însoțite fie de comentarii ale realizatoarei emisiunii, cu bunica Alexandrei Măceșanu, 
după aflarea sentinței, „(izbucnind în lacrimi): E o durere mare, tu știi că ai fost permanent la noi, 
și în primul rând cu tine am fost acum 2 săptămâni. Ce am spus despre Luiza și voi spune, Luiza 
mea nu este moartă, sufletul meu de mamaie, mamă că am crescut-o 18 ani de zile, nu e moartă 
Luiza, fata mea e traficată”. 

Față de această abordare, membrii Consiliului au constatat  că radiodifuzorul nu a respectat 
dreptul la intimitate a membrilor familiei acestei tinere, difuzând imagini care scoteau în evidență 
trauma greu de imaginat prin care au trecut aceștia. 

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. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (2) 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 S-TV 
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 somație publică  pentru încălcarea prevederilor art. 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 nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul ROMÂNIA TV, 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 somație publică postul ROMÂNIA TV, 
deoarece, în cadrul emisiunii ”Breaking News”, din 23 septembrie 2022, au fost difuzate imagini 
ce surprindeau reacțiile cu puternic impact emoțional ale membrilor familiilor tinerelor din cazul 
Caracal, fapt de natură să contravină art. 45 din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor norme, 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. 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


