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Gardianul
CNA i-a inchis zece minute gura lui Dan Diaconescu
Consiliul National al Audiovizualului a decis, în sedinta de ieri, sa opreasca timp de zece minute emisia postului OTV
pentru ca in timpul mai multor emisiuni a încalcat dreptul la imagine al persoanelor implicate în cazul „Corina si
Bogdan“.
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, în sedinta de ieri, sa opreasca timp de 10 minute emisia
postului OTV pentru ca a încalcat dreptul la imagine al persoanelor implicate în cazul „Corina si Bogdan“. Membrii
CNA au dezbatut timp de aproximativ o ora si jumatate modul în care OTV a prezentat acest subiect. Unii membri
au propus întreruperea emisiei pentru trei ore, iar altii, amendarea postului cu 25.000 de lei. Nici una dintre aceste
propuneri, insa, nu a întrunit numarul minim de sase voturi necesare adoptarii unei decizii.
Mai multi telespectatori au reclamat la CNA modul în care OTV a tratat jurnalistic subiectul elevului despre care
se spune ca s-a sinucis din cauza unei relatii pe care o avea cu profesoara Corina Vasile. Elevul, Bogdan
Cristescu, în vârsta de 18 ani, a murit în data de 24 mai dupa ce se presupune ca s-a sinucis aruncându-se de la
etajul noua al unui bloc. Elevul se afla la o sedinta de meditatii pentru Bacalaureat, cu profesoara de româna
Corina Vasile.
Postul lui Dan Diaconescu a difuzat o serie de emisiuni în care au intervenit mai multe persoane care au dezbatut
cazul elevului. Astfel, pe post a aparut o persoana care pretindea ca a fost martor ocular al presupusei sinucideri
si ca se afla în fata blocului din care s-a aruncat Bogdan. „Martorul“ sustine ca elevul a fost aruncat de la etajul
noua si ca este vorba despre crima, nu de sinucidere. OTV nu a dat detalii despre identitatea acestei persoane si
nici alte dovezi care sa întareasca afirmatiile ei.
OTV a incalcat nu un articol, ci sase din Codul audiovizual
Postul OTV a difuzat totodata un interviu cu o femeie care se pretinde clarvazatoare si care a descris „cum a
vazut ea“ ca s-au desfasurat evenimentele. OTV a transmis si imagini cu cadavrul lui Bogdan Cristache si o
reconstituire a modului în care acesta a cazut de la balconul apartamentului profesoarei.
Membrii CNA spun ca în emisiunile pe care OTV le-a difuzat despre acest subiect a indus publicului ideea ca
elevul a fost aruncat de la balcon si a contrazis concluziile anchetatorilor care au spus ca s-a sinucis. „Sunt niste
lucruri foarte grave pe care oamenii le vad la televizor dupa care merg si se sinucid în piata“, a afirmat Cristina
Trepcea, membru CNA.
Într-una dintre emisiuni, în studioul OTV a fost invitata si sora lui Bogdan, în vârsta de 14 ani, fiind încalcate astfel
reglementarile audiovizuale.
Potrivit membrilor CNA, postul OTV a încalcat sase articole din Codul audiovizual.
Anamaria Preda

Cotidianul
Cazul Ralph ar putea schimba regulile in audiovizual
Alexandra Badicioiu
Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat OTV cu intreruperea emisiei. Mai mult, CNA va schimba codul
de reglementare in audiovizual si va sesiza Parchetul si Baroul Bucuresti.
Televiziunile au fost criticate ieri de CNA pentru modul in care au relatat despre moartea lui Bogdan Costache,
elevul de 18 ani care avea o relatie cu profesoara Corina Vasile. Membrii Consiliului au hotarit sa intrerupa emisia
OTV, intre orele 19.00 si 19.10, si au somat, de asemenea, Antena 1 si PRO TV. Postul din Baneasa a fost
avertizat reportajele de la inmormintare, iar cel din Pache pentru ca a difuzat un material cu un grafolog care a
analizat scrisul Corinei, al sotului sau si al lui Bogdan. De altfel, Consiliul a primit numeroase sesizari de la
telespectatori in aceasta privinta. Potrivit uneia dintre ele, Corina Vasile a fost numita in cadrul emisiunilor lui Dan
Diaconescu „Talpa iadului“ si „Vaduva neagra“.
Mai mult, CNA va modifica si Codul de reglementare in audiovizual, astfel incit sa existe reguli clare pentru
abordarea subiectelor de genul Bogdan, dar si pentru a inaspri sanctiunile in cazul unor incalcari similare. De
asemenea, Consiliul va sesiza Parchetul pentru scurgeri de informatii, intrucit OTV a difuzat imagini cu Bogdan
Costache mort, care provin din dosarul instrumentat, si Baroul Bucuresti, pentru a analiza daca avocatul familiei
lui Bogdan Costache a respectat legile.
„OTV a incalcat tot ce se putea incalca“, a spus Rasvan Popescu, unul dintre membrii Consiliului. „A fost ceva
oribil, trei zile numai fotografii cu copilul“, a adaugat si colegul lui, Grigore Zanc. „Am avut in jur de 40 de procese

cu OTV, o singura data am pierdut. Mi se pare ridicol ce se intimpla in domeniul demnitatii umane“, a declarat
Attila Gasparik, presedintele interimar al Consiliului.
Gelu Trandafir a aratat, insa, ca toate informatiile care au ajuns la presa au fost furnizate de familia lui Bogdan
Costache sau de avocatul acesteia. „Trebuie sa lasi putina libertate, e un interes public, televiziunile generaliste
trebuiau sa se bage mai mult, pentru ca tema a fost confiscata de OTV si am vazut cu ce rezultate. Mi se pare ca
a fost prezentat OK si pe Antena 1, si pe Pro TV“, a apreciat Gelu Trandafir. Interesul public a fost indelung
dezbatut, de altfel, de membrii Consiliului, acestia ajungind la concluzia ca subiectul trebuia relatat de presa, dar
nu in conditiile in care a fost abordat.
Adomnitei: „Trebuia s-o dea afara“
Ministrul Educatiei, Cristian Adomnitei, sustine ca profesoara de romana Corina Vasile trebuia exclusa din
invatamint, motiv pentru care o comisie a ministerului va analiza felul in care a reactionat conducerea liceului fata
de acest caz. „Ar fi trebuit sa se mearga pina la pedeapsa maxima ,si anume elimina-rea din sistem“, a spus
ministrul. (I.G.)
Gandul
CNA a aprobat promovarea site-ului B’Estival pe posturile tv publice
Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat ca spoturile de promovare a Festivalului B’Estival pe canalele
SRTv să conţină şi adresa site-ului de prezentare a evenimentului. Emag!c Entertainment, organizatorul
festivalului, programat între 29 iunie şi 1 iulie în Bucureşti, ceruse CNA ca spoturile de promovare difuzate de
televiziunea publică să includă şi adresa site-ului evenimentului, www.bestival.ro.
Argumentul a fost că site-ul are un scop exclusiv de informare a publicului, nefiind utilizat în scop comercial.CNA
a aprobat şi difuzarea, în regim de campanie socială, a clipului de autopromovare al evenimentului
„Hermannstadt Rock - Ricky Dandel şi invitaţii săi din Europa”, organizat pe 18 august la Sibiu, în cadrul Capitalei
Culturale Europene. Clipul va conţine sigla organizatorilor, sponsorii şi partenerii media, potrivit solicitării depuse
la CNA de coordonatorul proiectului, Ricky Dandel.„Hermannstadt Rock - Ricky Dandel şi invitaţii săi din Europa”
este un show care implică artişti români şi străini. (D.P.)

