
Decizia nr. 769 din 20.08.2019
privind sancţionarea cu somație publică a S.C. PRIMABROADCASTINGGROUPS.R.L.

BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sect. 2
CUI RO 4747298
Fax: 021/ 2088489

- pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 august 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor
nr. 8121/29.07.2019, nr. 8142/29.07.2019, nr. 8151/29.07.2019, nr. 8185/30.07.2019,
nr. 8244/31.07.2019 și nr. 8265/01.08.2019 cu privire la edițiile emisiunii „Focus” difuzate în
zilele de 27 și 28 iulie 2019 de către postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 12.9/18.11.1997 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 249.1-5/10.02.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) și
45 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor invocate:
- art. 41 alin. (1) lit. c): Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza:

c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei
persoane. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul
persoanei în cauză sau al familiei;
- art. 45 - (1): Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum
ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

În fapt, în Jurnalul informativ de la ora 18.00 difuzat de postul de televiziune
PRIMA TV, în perioada 27-28.07.2019, au fost prezentate, conform raportului de
monitorizare, următoarele informații referitoare la tragedia de la Caracal:

27.07.2019
 Jurnalul informativ de la ora 18.00 - FOCUS

Știre cu titlul: REVOLTĂ PE STRADA SUSPECTULUI. Înainte de difuzarea
materialului care a însoțit știrea, prezentatorul a precizat: Vă avertizez că urmează
imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.

Știrea a fost ilustrată cu:
 imagini cu Gheorghe Dincă încătușat, în timp ce se afla în prezența

echipajelor de poliție (chipul și mâinile bărbatului au fost blurate) și o fotografie cu
Gheorghe Dincă în care acesta apare în poziția șezut și având mâinile încătușate (ochii
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bărbatului au fost acoperiți cu o bandă neagră, iar zona mâinilor încătușate a fost ușor
blurată)

 fotografii cu cele două adolescente dispărute (Alexandra și Luiza);
 imagini din timpul revoltei oamenilor adunați în fața casei lui Gheorghe Dincă;
 imagini înregistrate cu mama Luizei, în care femeia apărea în timp ce plângea

și se întreba: De ce? Pentru ce?;
 trei imagini cu mai multe obiecte ce nu au putut fi identificate, așezate pe o

suprafață de culoare deschisă (aceste imagini au fost însoțite de mențiunea afișată pe
ecran: imagini cu impact emoțional);

În cadrul știrii, au fost prezentate declarații ale unor vecini (aceștia l-au descris pe
Gheorghe Dincă ca fiind un om taciturn, sadic, avea ochii ăia diabolici), ale procurorului-șef
Romulus Varga și ale avocatului lui Gheorghe Dincă - Alexandru Bogdan.

Prezentator: Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal suspectat că a ucis-o pe
Alexandra, a fost arestat. El a fost inițial reținut de procurorii DIICOT care au preluat
ancheta în acest caz revoltător imediat după ce s-au aflat bâlbâielile autorităților. L-au
acuzat de comiterea infracțiunilor de trafic de minori și viol și l-au prezentat instanței
cu propunere de arestare preventivă. Până acum, el nu a recunoscut nimic, ba a spus
că nu o cunoaște nici pe Alexandra, fata dispărută miercuri și nici pe Luiza, fata
dispărută în luna aprilie. Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un puternic
impact emoțional.

Voce din off: Sute de oameni s-au strâns ieri în fața curții lui Gheorghe Dincă,
imediat după ce au aflat că el este acuzat că a sechestrat-o, a bătut-o, a violat-o și a ucis-o
pe Alexandra, fata d e15 ani dispărută de miercuri de acasă. (…)despre Gheorghe Dincă,
vecinii nu au vorbe frumoase. Îl știau un personaj dubios dar nimeni, niciodată, nu a mers la
poliție să îl reclame. (…) Și totuși nimeni nu îl credea în stare să comită vreodată ororile de
care acum este acuzat. Localnicii spun că în Caracal totul este permis pentru că Poliția nu
reacționează, cel puțin, nu până acum. (…) La miezul nopții, două dube au ieșit din curtea
suspectului. Se presupune că într-una dintre ele a fost și Dincă.

Știre cu titlul: ANCHETA TRAGEDIEI CARE A ȘOCAT ROMÂNIA.
Știrea a fost ilustrată cu:

 imagini cu Gheorghe Dincă încătușat, în timp ce se afla în prezența
echipajelor de poliție (ochii bărbatului au fost acoperiți cu o bandă neagră, iar mâinile
încătușate nu au fost la vedere) și o fotografie cu Gheorghe Dincă în care acesta apare în
poziția șezut și având mâinile încătușate (ochii bărbatului au fost acoperiți cu o bandă
neagră, iar zona mâinilor încătușate a fost ușor blurată)

 fotografii cu cele două adolescente dispărute (Alexandra și Luiza);
 imagini cu un lac care era cercetat de către anchetatori;
 trei imagini cu mai multe obiecte ce nu au putut fi identificate, așezate pe o

suprafață de culoare deschisă (aceste imagini au fost însoțite de mențiunea afișată pe
ecran: imagini cu impact emoțional);

În cadrul știrii, au fost prezentate declarații ale fostului șef al Poliției Române-Ioan
Buda; ale unchiului Alexandrei - Alexandru Cumpănașu; ale unor vecini și ale procurorului-
șef Romulus Varga.

Prezentator: Odată cu revolta publică, anchetatorii s-au mobilizat să rezolve cât mai
repede și mai bine acest caz. Au descoperit rămășițe într-o valiză, într-un lac din
apropierea casei suspectului. L-au arestat pe individ dar furia mulțimii rămâne. De ce
a fost nevoie să moară Alexandra? De ce procurorii s-au ambiționat să nu îi lase pe
polițiști să descindă în curtea suspectului? De ce polițiștii nu au luat propriile decizii
susținute de Constituție? Sunt întrebări la care vinovații trebuie să răspundă.

Știre cu titlul: TINERE UCISE DE INCOMPETENȚĂ. Înainte de difuzarea
materialului care a însoțit știrea, prezentatorul a anunțat telespectatorii: Atenție! Urmează
imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Au fost prezentate declarații ale unor
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vecini de-ai Alexandrei; primarului comunei Dobrosloveni – Gheorghe Tudorașcu; mamei
Luizei - Dana Melencu; bunicului Luizei - Stelian Iordache și dirigintei Luizei - Larisa Păun.

Știrea a fost ilustrată cu:
 imagini cu Gheorghe Dincă încătușat, în timp ce se afla în prezența

echipajelor de poliție (ochii bărbatului au fost acoperiți cu o bandă neagră, iar mâinile
încătușate nu au fost la vedere) și o fotografie cu Gheorghe Dincă în care acesta apare în
poziția șezut și având mâinile încătușate (ochii bărbatului au fost acoperiți cu o bandă
neagră, iar zona mâinilor încătușate a fost ușor blurată);

 fotografii cu cele două adolescente dispărute (Alexandra și Luiza);
 imagini cu un lac care era cercetat de către anchetatori;
 imagini înregistrate, fără sunet, în care mama Luizei plângea.

Voce din off: (…)Oamenii din Dobrosloveni sunt șocați de ce i s-a întâmplat
Alexandrei, tânăra pe care toți o iubeau pentru felul ei de a fi. Părinții fetei nu mai au liniște
și refuză să creadă coșmarul aflat acum pe buzele tuturor. Rudele copilei sunt convinse că
fata ar fi putut fi salvată dacă autoritățile își făceau treaba și nu se preocupau de hârtii. (…)
Dosarul dispariției Alexandrei Măceșanu a fost preluat în cursul nopții trecute de DIICOT
Craiova. Procurorii de aici au emis, în această dimineață, o ordonanță de reținere pe
numele lui Gheorghe Dincă, bărbatul pe care îl acuză de sechestrarea și uciderea tinerei.
Ei au dispus ca, astăzi, mai multe echipe de scafandri să răscolească lacul din oraș în
căutarea osemintelor fetei și posibil și ale altor victime. Încă este durere mare și în Dioști,
locul natal al Luizei, fata dispărută în primăvară la Caracal, în aceleași împrejurări ca și
Alexandra. Mama și bunicul fetei și-au pierdut speranța de a o vedea în viață și vor ca
cei care au tergiversat soluționarea cazului să plătească. Ei cred că în acest dosar s-
a lucrat doar după ce a fost preluat de DIICOT Dolj. Oamenii cred în varianta DIICOT,
că bărbatul făcea parte dintr-o rețea de trafic de carne vie.

Dana Melencu (mama Luizei): Doamnă, știți că după ani… nu se găsesc copiii după
ani. S-ar putea să găsiți o mână într-o parte, un picior… eu cred că acesta nu e un
răspuns…

Reporter: Nu cred… cine v-a spus asta?
Dana Melencu (mama Luizei): Unul dintre oamenii legii, doamnă. Unul dintre

oamenii legii.
Voce din off: Bunicul Luizei nu crede că Gheorghe Dincă a acționat singur și

consideră că acesta este doar un executant al unei întregi rețele de trafic de
persoane.

Stelian Iordache (bunicul Luizei): Aici e trafic de organe, sigur. Dacă se vorbește
la plural că sunt mai multe victime, și așa este, dacă așa o fi, e grav.

Voce din off: Familia și colegii Luizei nu au crezut nicio clipă varianta lansată de
polițiști conform căreia fata ar fi plecat în străinătate cu un iubit. Oamenii spun că fata era
responsabilă și că își iubea familia.

28.07.2019

 Jurnalul informativ de la ora 18.00
Știre despre faptul că Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra și

Luiza. S-a precizat faptul că acesta a fost adus din nou în casa din care a sunat Alexandra
la 112, pentru noi cercetări. Au fost prezentate declarații ale: avocatului lui Gheorghe Dincă
- Alexandru Bogdan; procurorului șef adjunct DIICOT - Georgiana Hosu și ale fostului șef al
Poliției Române-Ioan Buda. Înainte de difuzarea materialului care a însoțit știrea,
prezentatorul a anunțat telespectatorii: Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un
puternic impact emoțional, iar pe ecran a fost afișată mențiunea imagini cu impact
emoțional.

Știrea a fost ilustrată cu:
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 imagini cu Gheorghe Dincă încătușat, în timp era scos dintr-o dubă și huiduit

de către mulțimea de oameni adunată în fața casei lui (mâinile încătușate au fost blurate,
iar chipul acestuia nu a fost la vedere).

 Imagini înregistrate, fără sunet, în care mama Luizei și bunicii acesteia
plângeau și imagini cu sunet în care bunica Luizei plângea și striga: Luiza! Fetița… (în
aceste imagini, bunica Luizei a fost filmată din spate).

 fotografii cu Alexandra.
Prezentator: Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal acuzat că a ucis două fete,

pe Alexandra și pe Luiza, și-a recunoscut faptele. După mai bine de 48 de ore de
întrebări, percheziții, confruntări cu probe, individul le-a spus procurorilor că el este
criminalul. Detalii despre cum a făcut crimele nu au fost făcute publice, dar anchetatorii
încă mai fac cercetări atât pe proprietatea lui, cât și în locuri în care presupun că a aruncat
dovezi importante în dosar. Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un puternic
impact emoțional.

Voce din off: Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra și pe Luiza
astăzi, în jurul orei 15.00, adică la scurt timp după ce probele ADN prelevate din casa și din
curtea lui au fost confirmate în laborator.

Prezentator: Imediat după ce a recunoscut că le-a ucis pe Luiza și pe Alexandra,
Gherghe Dincă a fost dus la sediul DIICOT Craiova pentru audieri. El a dat detalii despre
locul în care a făcut crimele și a explicat pas cu pas ambele orori. Până acum nu sunt indicii
că ar fi făcut mai multe crime, dar procurorii verifică totuși dacă și în cazul celorlalte fete
dispărute în zonă ar avea vreo implicare. În plus analizează și varianta că ar fi avut complici.
În acest timp, rudele Luizei, prima fată dispărută, sunt cu atât mai revoltate cu cât, până azi,
nimeni nu a făcut nimic să o găsească. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta
emoțional.

Reporter: Ce v-au zis polițiștii?
Dana Melencu (mama Luizei): Doamnă, nimic. Că nu este niciun indiciu, de patru

luni nu există niciun indiciu. N-au nici un indiciu. Ăsta este răspunsul pe care l-am primit în
patru luni de zile.

(bunica Luizei): Nimeni nu a făcut nimic pentru ea. Nimeni, nimeni. Toți spuneau că
e plecată, că a plecat de bună voie, că are 18 ani, că e majoră și asta este. Toți polițiștii au
spus.

Vizionând imagini din edițiile informative ale emisiunii „Focus”, difuzate în zilele de
27 și 28 iulie 2019, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 41 alin. (1) lit. c) și 45 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii nu
pot difuza imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei
persoane, orice persoană având dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum
ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

În esență, membrii Consiliului au reținut că imaginile filmate și difuzate, în data de
28 iulie 2019, cu reacția membrilor familiei Luizei Melencu, la aflarea veștii că fata lor a fost
ucisă de Gheorghe Dincă au scos în evidență traumele prin care trece familia, nefiind
asigurată intimitatea într-un astfel de moment dificil, fapte ce contravine normelor legale
invocate anterior.

Astfel de imagini cu mama Luizei plângând, alături de care se aflau și alți membri ai
familiei care plângeau, 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.
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Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate

prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu

modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 12.9/18.11.1997 şi decizia de autorizare audiovizuală
nr. 249.1-5/10.02.2011) 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 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. PRIMA
BROADCASTING GROUP 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 PRIMA TV,
deoarece, pe parcursul edițiilor emisiunii informative „Focus” difuzate în zilele de 27 și 28
iulie 2019 a prezentat imagini cu reacția membrilor familiei unei fete decedate, la aflarea
veștii că fata lor a fost ucisă de o persoană, imagini care au scos în evidență trauma prin
care trece familia și nu a fost respectată intimitatea persoanei într-un astfel de moment,
fapte ce contravin prevederilor din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor reglementări, radiodifuzorii nu pot difuza imagini care exploatează
sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane, având obligația să respecte
intimitatea persoanei aflate în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o
nenorocire.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


