Decizia nr. 101 din 20.05.2021
privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1
CUI 8468440 Fax: 021/319.92.15
- pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 mai 2021, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor înregistrate sub nr. 915/25.01.2021; 915/27.01.2021, cu privire la
emisiunea ”Anchetele comisarului Antonescu” difuzată în data de 14.12.2020, de
postul TVR 1.
Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE
TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la
29.11.2018 şi decizia de autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la
29.11.2018).
În urma analizării raportului de monitorizare și vizionării de imagini, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE a încălcat articolele art. 17 alin. (1), 33 alin. (3) si 41 lit. a) din
Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,
cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor invocate:
-art. 17 (1) În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele
decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin
descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale
unor
omucideri/sinucideri,
mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori
ale violurilor sau promovarea practicilor oculte.
-art. 33 alin. (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de
reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a
persoanei, fără acordul acesteia.
- art. 41 alin. (1) lit. a) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza
imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia.
În fapt, în data de 14.12.2020, în intervalul: 22:02:24-22:53:26, postul TVR 1 a
difuzat emisiunea ”Anchetele comisarului Antonescu”, realizator Melania Trifu,
producător Dana Ștefănescu.
Astfel, potrivit raportului, ediția monitorizată, prezintă infracțiunea de omor,
petrecută în noiembrie 2015, în căminul C4, din campusul Universității Alexandru
Ioan Cuza, din Iași. Petentul era la momentul acela, student în anul I și este
supraviețuitor al infracțiunilor petrecute în 9 noiembrie 2015, când a fost înjunghiat în
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mod repetat, atât el cât și un alt student care îi era coleg de cameră. Colegul
respectiv nu a supraviețuit. După înjunghiere, camera de cămin a fost incendiată.
Emisiunea folosește actori pentru reconstituirea faptelor. Imaginile
difuzate sunt marcate dramatizare, în colțul din stânga-sus al ecranului.
Petentul este numit Casian pe textul pe care îl citește voice-overul. Este
numit cu nume și prenume în interviul acordat de Aurel Giosan, tatăl colegului
de cameră care în acest moment execută o pedeapsă privativă de libertate în
Penitenciarul Mărgineni și de Comisarul Șef Mihai Svalja - Adjunctul Șefului
Inspectoratului de Poliție al Județului Iași ( Sel 6).
Cu privire la conținutul emisiunii, la CNA a fost primită o sesizare, prin care
petentul, în esență, susține faptul că, deși a fost contactat de realizatoarea emisiunii,
acesta nu și-a dat acordul pentru realizarea unui interviu sau a folosirii numelui și
imaginii sale în legătură cu subiectul abordat în cadrul reportajului, ce urma să fie
difuzat și care îl viza în mod direct. De asemenea, acesta mai susține, că:
”Vizionând materialul prezentat, a constatat că i s-au încălcat mai multe drepturi:
dreptul la imagine, dreptul la viață privată, și că au fost prezentate fotografii cu
persoana sa, a fost folosit numele său, deși își exprimase expres, dezacordul în
acest sens. ”
Analizând raportul de monitorizare și vizionând înregistrări din emisiunea
reclamată, membrii Consiliului au constatat că petiția este întemeiată, radiodifuzorul
încălcând prevederile legale reținute în sarcina sa.
Astfel, pe de o parte, Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 33
alin. (3) din același act normativ, deoarece persoanei care a formulat petiția și care a
fost unul dintre protagoniștii reportajului audiovizual prezentat în cadrul emisiunii, i-a
fost încălcat dreptul la viață privată și de familie, fiind difuzate informații ce au
constituit imixtiuni în viața acestuia și mai mult decât atât, cu privire la care nu a
existat acordul celui în cauză. Or, în acest sens, norma incidentă interzice difuzarea
de anchete, reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viața privată de familie
a persoanei, fără acordul acesteia. Totodată, în același context, radiodifuzorul a
încălcat și art. 41 din același Cod, potrivit căruia nu pot fi difuzate imagini ale
persoanei aflate în situația de victimă, cum a fost cazul petentului.
Pe de altă parte, a fost constatată și încălcarea art. 17 alin. (1) din Codul
audiovizualului, în sensul că emisiunea, în care a fost prezentată reconstituirea unei
crime, săvârșită în anul 2015, într-un campus universitar, a fost difuzată începând
cu ora 22.02, în condițiile în care norma citată dispune că în intervalul orar 6.0023.00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi
filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor
omucideri.
Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de
autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018 pentru postul TVR 1) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea
articolelor 17 alin. (1), 33 alin. (3) si 41 lit. a) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și 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 somaţie publică postul
TVR 1, deoarece emisiunea ”Anchetele comisarului Antonescu” din 14.12.2020, în
cadrul căreia a fost prezentată reconstituirea unei crime, săvârșite în anul 2015, a
conținut informații ce au constituit imixtiuni în viața privată și de familie a unei
persoane, fără acordul acesteia, precum și imagini ale acesteia, aflată în situația de
victimă, fapt interzis de art. 33 și 41 din Codul audiovizualului.
De asemenea, emisiunea a fost difuzată la o oră necorespunzătoare, în
condițiile în care art. 17 dispune că în intervalul orar 6.00-23.00 nu pot fi difuzate
programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare,
care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri.”
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
Consilier Munteanu Constanța Ionica

