
Decizia nr. 793/05.09.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

Fax: 0372 124 503; 0372 124 822

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis sancționarea cu somație publică a radiodifuzorului S.C. REALITATEA
MEDIA S.A., după ce în ședințele din 13 și 20 august 2019 a vizionat înregistrări și a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la reflectarea în cadrul emisiunilor
de ştiri şi dezbateri difuzate de postul REALITATEA TV, în zilele de 27 și 28 iulie 2019, a
cazului Caracal.

Postul REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi decizia de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) și 45
alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu
modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:

- art. 41 alin. (1): 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.

Redăm, parțial, spre exemplificare, din concluziile raportului de monitorizare aspectele
reținute ca încălcări ale prevederilor legale citate anterior:

28.07.2019 – ora 07:00– Breaking News – Realitatea de la 07:00
A fost difuzat un colaj de imagini cu următoarea succesiune:
- imagini cu două femei și un bărbat; una dintre femei, plângând, a spus:

Ne-a omorât copilul… Ne-a omorât… om de 65 de ani…;
- imagini cu casa suspectului, imagini din timpul anchetei, fotografii ale

celor două victime;
- imagini cu suspectul, încătușat, cu mâinile la spate (imagini blurate), în

timp ce era adus de polițiști pentru audieri;
- imagine statică cu suspectul în poziție șezut, cu mâinile încătușate

(imagini blurate). Vocea femeii plângând: Ne-a omorât… om de 65 de ani…
Același colaj de imagini a fost difuzat după grupajul de știri cu privire la cazul de la

Caracal (rep 30.46 – 31.18, sel 28-7), dar și la începutul sau în cuprinsul emisiunilor de la
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orele 16:00 (rep 58.02 – 58.34, sel 28-15), 18:00 (rep 58.14 – 58.46, sel 28-17; rep 28.59 –
29.32, sel 28-18), 21:00 (rep 58.06 – 58/39, sel 28-20).

Titlul știrii: RUDELE FETELOR, PARALIZATE DE DURERE
Voce din off: Rudele refuză să creadă că Alexandra nu mai este și sunt încredințate

că fata ar fi putut fi salvată dacă autoritățile își făceau treaba.
(rep 00.35 sel 2) Au fost difuzate imagini cu mătușa Alexandrei, plângând, în timp

ce era în fața unui gard verde. Femeia nu a putut răspunde întrebărilor jurnaliștilor.
Apoi, aflată în curte, mătușa Alexandrei, îndurerată, a spus reporterilor: A sunat fetița
de trei ori la 112… Ei n-au fost în stare și-au ajuns după 19 ore… După 19 ore ajungi…
la Poliție, ajungi la fața locului și nu intri, nu intri că nu era ora 6:00 (neinteligibil)…

Au fost difuzate declarații ale unchiului Alexandrei, Danei Melencu (mama Luizei),
Stelian Iordache (bunicul Luizei); Știre cu același conținut: Realitatea de la 08:00 (rep
08.03 – 11.32, sel 28-8).

28.07.2019 – ora 15:00 – Săptămâna deVreme
Raluca Țicmeanu, corespondent Realitatea TV, în direct din Caracal: Nu știu dacă

putem exact să descriem în cuvinte atmosfera de aici, nu știu dacă o putem numi
atmosferă pentru că vorbim de emoțiile unor părinți care abia au aflat că fiica lor nu mai
trăiește, au aflat că bărbatul și-a recunoscut vina… Sunt imagini un pic prea dure
pentru a le putea arăta, totuși, în întregime și îndeaproape la televizor. Vorbim despre
mama Luizei, bunica și bunicul acesteia… sunt aici la locul unde au avut loc cercetările
la fața locului…. Sunt în aceste momente foarte multe persoane, aici de față, oameni
care au venit de-acasă și, de altfel, și familia fetei… din nefericire, au existat și câteva
evenimente nefericite, respectiv bunicul a leșinat de câteva ori, la fel și mama fetei…
cel mai probabil din cauza durerii, din cauza sentimentelor pe care le are în aceste
momente… A fost chemată și o Ambulanță... așteptăm să sosească la fața locului… Au
fost foarte multe persoane care au sunat la linia de urgență în acele momente…
Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare. Greu de gestionat și de descris o
astfel de situație. În continuare, aici, la fața locului, sunt foarte multe echipaje ale
Jandarmeriei, dar și ale Poliției, deși bărbatul a fost dus, cel mai probabil, către sediul
DIICOT, acolo unde ar trebui în perioada următoare să fie audiat.

Au fost difuzate imagini în plan depărtat cu bunica Luizei îndurerată, mergând
alături de o femeie, imagini cu bunicul Luizei în plan apropiat.

Ora 15:32 - Pe ecran splitat (în partea stângă a ecranului), pe parcursul discuțiilor
din platoul emisiunii, au fost difuzate imagini cu mama Luizei îndurerată, plângând, cu
bunicul Luizei, imagini cu o ambulanță sosind în fața curții lui Gheorghe Dincă și un
cadru medical luând-o pe mama Luizei, dar aceasta a refuzat ajutorul și a alergat pe
stradă; în cele din urmă, mama Luizei a fost luată de un alt cadru medical; imagini cu
bunica Luizei, cu spatele către camera de filmat, sprijinită fiind de o femeie; imagini cu
bunica Luizei plângând.

Titrat pe ecran: Informații cu impact emoțional
Ionela Arcanu: Sunt informații cu puternic impact emoțional, vreau să reamintesc

acest lucru, pentru că din datele pe care noi le avem, a recunoscut că le-a omorât pe
cele două fete, pe Alexandra și pe Luiza, iar apoi ar fi incendiat cadavrele.

28.07.2019 – interval orar 15:59 - 16:45 – Breaking News
Ionela Arcanu a precizat: Atenție! Urmează date care vă pot afecta emoțional!
Raluca Țicmeanu: Sunt aici, în fața casei bărbatului, atât mama Luizei, cât și bunicii

acesteia. Cu o poză în fața casei își plâng durerea și spun că de astăzi nu o vor mai ține
în brațe pe fată. Aveau și o ultimă speranță… chiar cu câteva ore înainte ca bărbatul să
recunoască… să-și recunoască vinovăția și avocatul să iasă la declarații, să spună că
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Gheorghe Dincă a recunoscut ambele crime… mama Luizei spunea că mai are încă o
speranță că fata ei este în viață și că în scurt timp o va vedea.

Imagini pe ecran splitat difuzate pe parcursul comentariului corespondentului Realitatea
TV: Imagini în direct de la Caracal cu mulțimea de oameni și forțele de ordine adunate în fața
casei lui Gheorghe Dincă; la un moment dat, imaginea a fost focalizată pe bunica Luizei,
îndurerată, care ținea o fotografie a nepoatei sale în mână (rep 01.00 sel 20), imagini cu
familia Luizei în plan apropiat (rep 02.35, 03.19 sel 20) (în partea stângă a ecranului; Titrat
pe ecran: Imagini cu impact emoțional); imagini înregistrate din timpul cercetărilor la fața
locului, imagini cu casa bărbatului din Caracal (în partea dreaptă a ecranului).

Au fost difuzate imagini înregistrate din timpul anchetei la fața locului, imagini cu casa
bărbatului și imagini în direct de la fața locului - imagine focalizată pe un bărbat purtând
ochelari de soare (rep 03.11 sel 21), imagini cu bunicii Luizei și un alt bărbat cu ochelari
de soare (rep 10.55 sel 28-16), imagine focalizată pe mama Luizei (rep 35.14 – 35.38, sel
28-16).

28.07.2019 – interval orar 16:59 - 17:51 – Ediție specială
Prezentatorul Adrian Bucur a anunțat că urmează informații, doamnelor și domnilor,

care vă pot afecta emoțional.
(rep 07.36 – 08.44 sel 22; durata 68 sec) Titrat pe ecran: Atenție! Imagini cu un

puternic impact emoțional
Au fost difuzate imagini înregistrate cu:
- mama Luizei, îndurerată, cu o fotografie a fetei în mâini, strigând:

Asta este Poliția Română! Asta e Poliția! Asta e! Să vadă toată țara! Pentru ce-
am muncit în Italia? Pentru ce să mi-o ia, să-mi ducă copilul (neinteligibil)?
Mamă! Mamă!, apoi a leșinat;

- bunica Luizei susținută fiind de o femeie în timp ce plângea și striga:
Nimeni nu te-a căutat să te găsească! De ce? Ce v-a făcut Luiza mea? Fata mea,
că eram niște oameni simpli! De ce nu-l omoară legea? De ce dac-a băgat puiul
meu în pământ? La 18 ani…

- bunicul Luizei strigând: Nu mai apărați criminalii! Ieșiți în stradă!
Ieșiți în stradă! Nu se poate așa ceva! Nu se poate! Am suportat destul! Crimă
organizată, mafie organizată… Am spus de la început că e mafie!

Imaginile înregistrate cu bunicii Luizei au fost difuzate în edițiile de la ora 18:00 – Breaking
News (rep 05.55 – 06.23, sel 28-18; durata: 28 sec); ora 18:30 – Ediție specială (rep 35.33 –
35.59, sel 28-18; durata: 26 sec); ora 20:00 – Prime Time News (rep 23.14 – 23.40, sel 28-20;
durata: 26 sec).
De fiecare dată prezentatorii / moderatorii au anunțat: Atenție! Urmează informații care vă
pot afecta emoțional!, iar pe ecran a fost titrat: Atenție! Informații cu un puternic impact
emoțional

Vizionând înregistrări din emisiunile informative difuzate în 27-28 iulie 2019,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 41 alin. (1)
lit. c) și ale 45 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În esență, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul unor știri din 27 și 28 iulie
2019, au fost difuzate în mod repetat imagini ce surprindeau reacțiile cu puternic impact
emoțional ale membrilor familiilor tinerelor din cazul Caracal, fapt de natură să contravină
dispozițiilor invocate. De exemplu, au fost difuzate imagini, ba chiar inteviuri, în data de 27
iulie, ale rudelor celor două victime, însoțite fie de comentarii din voce off, fie de titrări pe
ecran: cu mătușa Alexandrei Măceșanu (plângând): A sunat fetița de trei ori la 112. Ei n-
au fost în stare, și au ajuns după 19 ore. După 19 ore ajungi?!; cu mama Luizei Melencu,
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îndurerată, cu o fotografie a fetei în mâini, strigând: Asta este Poliția Română! Asta e
Poliția! Asta e! Să vadă toată țara! Pentru ce-am muncit în Italia? Pentru ce să mi-o ia, să-
mi ducă copilul (neinteligibil)? Mamă! Mamă!, apoi a leșinat; cu bunica Luizei susținută
fiind de o femeie în timp ce plângea și striga: Nimeni nu te-a căutat să te găsească! De ce?
Ce v-a făcut Luiza mea? Fata mea, că eram niște oameni simpli! De ce nu-l omoară legea?
De ce dac-a băgat puiul meu în pământ? La 18 ani…

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.

Astfel, având în vedere acest aspect, ţinând cont de criteriile legale de individualizare
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

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. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale

nr. S-TV 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, 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
conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului)

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
REALITATEA 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 somaţie publică postul
REALITATEA TV deoarece, în cadrul unor emisiuni informative difuzate în zilele de 27
și 28 iulie 2019, au fost difuzate imagini ce surprindeau reacțiile cu puternic impact
emoțional ale membrilor familiilor tinerelor din cazul Caracal, fapt de natură să
contravină articolelor 41 și 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
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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.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


