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Ev.zilei
OTV, amendat dupa cazul "Corina"
Traian Batranu
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a amendat OTV cu 25.000 de lei, dupa ce postul lui Dan
Diaconescu nu a respectat decizia forului de a intrerupe emisia pentru zece minute.
Totodata, in emisiunea de miercuri, s-au facut mai multe afirmatii legate de unii membri ai forului. Potrivit
declaratiilor difuzate in emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, CNA ar fi avut mai multe procese pierdute cu OTV,
fapt infirmat de Departamentul Juridic al Consiliului. Constantin Dutu, membru al CNA, a fost acuzat in emisiunea
lui Dan Diaconescu ca ar avea afaceri cu magnatul italian Silvio Berlusconi.
In urma cu doua zile, CNA decisese intreruperea emisiei timp de zece minute pentru modul in care emisiunea
„Dan Diaconescu Direct” a reflectat cazul mortii lui Bogdan Costache, elevul indragostit de profesoara Corina
Vasile.
In atentia Parchetului
Detaliile despre cazul „Corina”, prezentate la OTV, au atras atentia Parchetului. Procurorul General al Romaniei,
Codruta Kovesi, a dispus efectuarea unei unei anchete la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru a se
stabili conditiile in care anumite acte din dosarul referitor la sinuciderea elevului Bogdan Costache au ajuns pe
mana unor ziaristi. Cercetarile au fost demarate dupa ce Parchetul a primit o sesizare din partea CNA referitoare
la modul in care a fost tratat acest subiect la postul de televiziune OTV.
Somatii pentru abordari macabre
CNA a amendat Antena 1 cu 2.500 lei si a somat Antena 3 pentru modul in care au reflectat cazul gemenelor care
s-au sinucis la Cluj. „In ultimele saptamani asistam la un fenomen: posturile au inceput sa vaneze astfel de
incidente”, a spus Attila Gasparik, vicepresedintele Consiliului. „E fenomen TV, nu cred ca are acoperire sociala”,
a spus si Gelu Trandafir. B1 TV a fost avertizata pentru continutul pornografic al emisiunii „Interzis. Cu Laura
Andresan”. Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, a cerut chiar suspendarea emisiunii.
Gandul
Parchetul instanţei supreme a declanşat ancheta în cazul OTV
Procurorul general al României, Codruţa Kovesi, a primit, ieri, sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului
(CNA) referitoare la modul în care a fost tratat subiectul sinuciderii elevului Bogdan Costache de către postul
OTV.
Şeful Ministerului Public a dispus verificarea chestiunilor semnalate, urmând ca procurorii Secţiei de Urmărire
Penală şi Criminalistică să verifice aspectele invocate în plângerea CNA. Concret, anchetatorii vor viziona
materialele video - care le-au parvenit împreună cu sesizarea –, dar vor face şi verificări cu privire la scurgerile de
informaţii din dosarul penal, fiind vorba de probe care provin dintr-o fază nepublică a urmăririi penale. În funcţie
de rezultatele anchetei ce va fi efectuată la Parchetul Tribunalului Bucureşti – unde se află în lucru dosarul
sinuciderii - procurorul general va stabili dacă va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii sau dacă se impun alte
măsuri. (G.Ş.)
NewsIn
CNA a amendat OTV cu 25.000 de lei
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de joi, să amendeze postul OTV cu 25.000 de lei
pentru că, în emisiunea "Dan Diaconescu Direct" de marţi, a transmis informaţii false şi a difuzat date personale
despre profesoara Corina Vasile, fără acordul acesteia.
În timpul emisiunii Dan Diaconescu a lansat, potrivit membrilor CNA, mai multe acuzaţii nefondate la adresa CNA,
o serie de informaţii false şi a prezentat adresa la care locuieşte profesoara Corina Vasile, fără a avea acordul
acesteia.
Moderatorul de la OTV Dan Diaconescu a afirmat, în emisiunea respectivă, că membrii CNA au spus că
programul TV nu ar fi trebuit să fie difuzat niciodată, iar membrii CNA spun că acest lucru nu este adevărat.

Totodată, membrii consiliului spun că moderatorul Dan Diaconescu a afirmat că a primit milioane de SMS-uri în
timpul emisiunii, dar nu a afişat numărul exact, la finalul programului, aşa cum cere legislaţia audiovizuală.
Dan Diaconescu a mai afirmat că a câştigat procesele cu CNA, fapt infirmat de şeful serviciului Juridic şi
Reglementări din CNA, Constanţa Mateianu. Prin această afirmaţie, Dan Diaconescu a încălcat Legea
audiovizualului, care precizează că toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Tot în emisiunea de marţi, a fost difuzată imaginea cu buletinul profesoarei Corina Vasile, în care se vede adresa
la care aceasta locuieşte, dar şi alte informaţii personale despre ea, ceea ce încalcă reglementările audiovizuale
în vigoare. "Informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale şi numerele lor de telefon nu pot fi
dezvăluite fără permisiunea acestora", precizează Articolul 36 din Codul audiovizual.
Realizatorul Luis Lazarus, care a fost şi el prezent în emisiunea de marţi de la OTV, a spus, în respectiva
emisiune, că membrul CNA Constantin Duţu ar trebui să meargă la un control psihologic.
Ioan Onisei, membrul al consiliului, a propus ca CNA să sancţioneze postul cu difuzarea timp de trei ore, între
orele 18.00 - 21.00, a textului sancţiunii. "Prin ceea ce am propus, am avut în vedere încălcările legislaţiei, nu
atacul la membrii CNA", a afirmat Ioan Onisei.
Alt membru al consiliului, Grigore Zanc, a propus ca OTV să repete sancţiunea, aceea de a afişa textul sancţiuniii
CNA pentru încă 10 minute deoarece postul nu a difuzat textul care trebuia să fie difuzat, ci doar o parte din el.
Ca urmare a acestor abateri, CNA a decis, în şedinţa de joi, să amendeze postul OTV cu 25.000 de lei pentru că
a transmis informaţii false şi a difuzat date personale despre profesoara Corina Vasile, fără acordul acesteia.
Tot în şedinţa de joi CNA a somat public postul OTV pentru că, în timpul întreruperii emisiei de miercuri seara, a
transmis un alt text decât cel al sancţiunii CNA.
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de marţi, să oprească, timp de 10 minute, emisia
postului OTV pentru că a încălcat dreptul la imagine şi la viaţă privată al persoanelor acuzate în cazul "Corina şi
Bogdan". Totodată CNA a decis să trimită o scrisoare Parchetului şi Baroului Bucureşti prin care să sesizeze că
în cazul "Corina şi Bogdan" au fost scurgeri de informaţii din dosarele aflate în cercetare.
OTV a difuzat, în ultimele zile, o serie de emisiuni în care au intervenit mai multe persoane care au dezbătut cazul
elevului Bogdan Costache, în vârstă de 18 ani, ce se presupune că s-a sinucis din dragoste pentru profesoara
Corina Vasile. Astfel, pe post a apărut o persoană care pretindea că a fost martor ocular al presupusei sinucideri
şi că se afla în faţa blocului din care s-a aruncat Bogdan. Această persoană a susţinut, în timpul emsiunii, că
elevul a fost aruncat de la etajul nouă şi că este vorba despre crimă, nu de sinucidere. Membrii CNA au semnalat
că OTV nu a dat detalii despre identitatea acestei persoane şi nici alte dovezi care să întărească afirmaţiile ei.
Postul OTV a difuzat totodată un interviu cu o femeie care se pretinde clarvăzătoare şi care a descris
evenimentele, folosindu-se de simţurile sale paranormale. OTV a transmis şi imagini cu cadavrul lui Bogdan
Costache şi o reconsitituire a modului în care acesta a căzut de la balconul apartamentului profesoarei.
Deţinătoarea licenţei audiovizuale a postului OTV este, potrivit CNA, societatea Ocram Televiziune SRL, al cărei
asociat unic este Dan Cristian Diaconescu.
Reporter Cătălin Daniel Cocoş / Vlad Nichita
Editor Bogdan Oprea
Cotidianul
OTV, la doi pasi de suspendare
Cosmin Popan, Ionut Dulamita
Postul lui Dan Diaconescu a mai incasat o amenda de 25.000 de lei si risca pierderea licentei daca va continua
sa supere CAN.
Dupa ce a dictat o intrerupere de zece minute a programului OTV pentru reflectarea cazului „Ralph“ in cadrul
emisiunii „Dan Diaconescu Direct“, Consiliul National al Audiovizualului a revenit joi cu o noua somatie si o
amenda de 25.000 de lei la adresa postului. Reflectarea cazului celor doua gemene spinzurate la Cluj s-a lasat si
el cu admonestari in sedinta CNA. Antena 1 a incasat o sanctiune de 2.500 de lei pentru difuzarea de reportaje in
care s-a inclus fringhia cu care s-au sinucis clujencele, in timp ce Antena 3 a scapat doar cu o somatie.
Decizia de somare in cazul OTV s-a dat dupa difuzarea unui alt text decit cel impus de CNA drept pedeapsa in
timpul intreruperii emisiei. Penalizarea financiara a vizat difuzarea de informatii incorecte despre activitatea CNA,
precum si prezentarea datelor de contact ale unor persoane. Potrivit Consiliului, OTV a oferit informatii gresite
despre afacerile din Italia ale membrului CNA Constantin Dutu si a facut publice datele personale ale unor
persoane neimplicate direct in cazul „Ralph“.
OTV se apropie cu pasi repezi de suspendarea licentei. „Pe incalcarea aceluiasi articol de lege au primit deja de
doua ori zece minute de suspendare a emisiei. Au indeplinit de doua ori criteriul, iar daca o fac si a treia oara,

atunci vor primi trei ore de suspendare. Pentru o noua abatere de la litera aceluiasi articol, li se ridica licenta“,
declara pentru Cotidianul Attila Gasparik, presedintele interimar CNA.
O pozitie la fel de critica la adresa OTV a adoptat si Clubul Roman de Presa. „Emisia OTV constituie o batjocura
permanenta la adresa demnitatii umane, dreptului la imagine sau a prezumtiei de nevinovatie. OTV incearca sa
se substituie organelor de cercetare si justitiei, intr-o maniera care aduce aminte de «tribunalele populare» ale
totalitarismului“, se arata intr-un comunicat remis joi de CRP.
Licenta de emisie a postului OTV a mai fost suspendata in septembrie 2002 de CNA, in urma sesizarilor
referitoare la emisiunile „Dan Diaconescu Direct“ din 31 iulie si 10 septembrie. Editia din septembrie l-a avut
invitat pe Corneliu Vadim Tudor, iar CNA a considerat ca postul a incitat la ura de rasa, religie si sex si a incalcat
demnitatea umana.
Cazul OTV, la procurorul general
Abordarea OTV in cazul sinuciderii lui Bogdan Costache a ajuns tot joi in atentia procurorului general al
Romaniei, Codruta Kövesi, dupa sesizarea facuta de CNA. Pe linga vizionarea materialelor video, Parchetul
instantei supreme va verifica si scurgerile de informatii din dosar, au declarat surse oficiale, citate de MEDIAFAX.
Raspunderea pentru difuzarea de OTV a imaginilor cu elevul sinucigas revine, potrivit surselor, unui procuror al
Parchetului Tribunalului Bucuresti.
Articole cu acelasi subiect :
Jurnalul National
Sanctiuni de 25.000 lei pentru OTV
Ziua
OTV amendat de CNA
CNA-SANCŢIUNI / CNA somează public OTV să informeze publicul cu privire la întreruperea emisiei
MEDIA EXPRES
HotNews.ro
Tunurile pe Dan Diaconescu
de Cristian Covaci
OTV e in vizorul CRP, CNA si al Parchetului General
Dupa succesul fulminat cu emisiunile despre sinuciderea elevului Bogdan Costache, postul OTV a intrat
in colimatorul breslei si al procurorilor. Consiliul de Onoare al Clubului Roman de Presa a atras atentia
organelor de drept in privinta activitatilor de „cercetare”, „anchetare” si „judecare” pe care postul de
televiziune OTV le practica sistematic, cel mai recent caz fiind seria de emisiuni legate de sinuciderea lui
Bogdan Costache. De asemenea, Consiliul National al Audiovizualului a decis in cursul zilei de miercuri
suspendarea emisiei OTV pe o perioada de 10 minute ca urmare a mai multor abateri de la lege. Mai mult,
si Parchetul General s-a autosesizat in acest caz, procurorii urmand sa verifice aspectele semnalate de
CNA.
CRP:„Activitatea OTV nu inseamna presa”
Comunicatul CRP este deosebit de transant si acuza OTV de incalcarea deontologiei jurnalistice.
„Nu numai ca sunt incalcate in fiecare ora de emisie principii jurnalistice elementare, dar emisia OTV constituie o
batjocura permanenta la adresa demnitatii umane, dreptului la imagine, prezumtiei de nevinovatie, ideii de justitie
sau de stat de drept.
OTV incearca sa se substituie organelor de cercetare si justitiei, intr-o maniera care aduce aminte de „tribunalele
populare” ale totalitarismului” se arata in comunicatul institutiei conduse de jurnalistul Cristian Tudor Popescu.
Mai mult, CRP considera ca o un comportament precum cel intalnit in emisiunile postului mai sus mentionat „nu
are dreptul sa pretinda ca face activitate de presa”.
In sedinta din 5 iunie, Consiliul National al Audiovizualului a decis sanctionarea postului OTV cu intreruperea
emisiei pe o perioada de 10 minute ca urmare a emisiunii „Dan Diaconescu direct” in care s-au sesizat abateri ca
incalcau principiile prezumtiei de nevinovatie, a dreptului la imagine, a normelor privind invadarea vietii private,
precum si exploatarea unor imagini care „scot in evidenta traumele ori traumatismele unei persoane”.
Toate aceste abateri au fost comise in timpul unor emisiuni care dezbateau cazul sinuciderii elevului Bogdan
Costache.
Ca urmare a deciziei CNA, procurorii Sectiei de urmarire penala si Criminalistica din cadrul Parchetului vor
cerceta acuzatiile formulate de institutia de reglemenatre audiovizuala.
Analistul media Iulian Comanescu a remarca actiunile autoritatilor in contextul cresterii tot mai puternice a
audientelor postului.
„Dan Diaconescu si al sau OTV au o lunga istorie de conflicte cu autoritatile. Postul a fost la un moment dat oprit,

asupra lui ploua cu amenzi, a urmat episodul in care Corneliu Vadim Tudor s-a scapat asupra faptului ca a dat
bani la posturile lui Dan Diaconescu pentru ca PRM-ul sa apara la DDTV.
Nu pot insa sa nu remarc faptul ca tirul asupra OTV se inteteste intr-un moment in care Dan Diaconescu e
adesea numarul unu la talk-show-uri si, daca e sa-i dam crezare, are segmente pe care devine lider de audienta”,
a declarat Comanescu pentru HotNews.ro.
Acesta considera ca in privinta OTV-ului se aplica o dubla masura in contextul in care, de exemplu, Gigi Becali a
fost abonat atat la OTV, cat si la stirile sportive ale Pro-Tv.
„Numai in cazul Diaconescu se fac exercitii de indignare. O anecdota care circula in lumea media spune asa: Ce
ar fi PROTV-ul fara PR? OTV. Desigur ca e doar o butada, insa modul cum se creeaza in aceste zile un "inamic
public no. 1", care e "cu totul altceva" decat presa in genere, nu-mi surade foarte tare”, mai spune Comanescu.
NewsIn
CRP: OTV încalcă principiile jurnalistice elementare
Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă (CRP) consideră că postul de televiziune OTV încalcă principiile
jurnalistice elementare şi instigă la acte antisociale, iar CRP solicită autorităţilor să ia măsuri, informează joi un
comunicat transmis NewsIn.
"Consiliul de Onoare al CRP atrage atenţia organelor în drept în privinţa activităţilor de 'cercetare', 'anchetare' şi
'judecare' pe care postul de televiziune OTV le practică sistematic", se arată în comunicatul CRP.
"Emisia OTV constituie o batjocură permanentă la adresa demnităţii umane, dreptului la imagine, prezumţiei de
nevinovăţie, ideii de justiţie sau de stat de drept", mai spune comunicatul CRP. Consiliul de Onoare al CRP
consideră totodată că "OTV încearcă să se substituie organelor de cercetare şi justiţiei, într-o manieră care aduce
aminte de 'tribunalele populare' ale totalitarismului".
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, în şedinţa de marţi, să oprească, timp de 10 minute, emisia
postului OTV pentru că a încălcat dreptul la imagine şi la viaţă privată al persoanelor acuzate în cazul "Corina şi
Bogdan". Totodată, CNA a decis să trimită o scrisoare Parchetului şi Baroului Bucureşti prin care să sesizeze că
în cazul "Corina şi Bogdan" au fost scurgeri de informaţii din dosarele aflate în cercetare.
OTV a difuzat, în ultimele zile, o serie de emisiuni în care au intervenit mai multe persoane ce au dezbătut cazul
elevului Bogdan Costache, în vârstă de 18 ani, care se presupune că s-a sinucis din dragoste pentru profesoara
Corina Vasile. Astfel, pe post a apărut o persoană care pretindea că a fost martor ocular al presupusei sinucideri
şi că se afla în faţa blocului din care s-a aruncat Bogdan. Această persoană a susţinut, în timpul emisiunii, că
elevul a fost aruncat de la etajul nouă şi că este vorba despre crimă, nu de sinucidere. Membrii CNA au semnalat
că OTV nu a dat detalii despre identitatea acestei persoane şi nici alte dovezi care să întărească afirmaţiile ei.
Postul OTV a difuzat totodată un interviu cu o femeie care se pretinde clarvăzătoare şi care a descris
evenimentele, folosindu-se de simţurile sale paranormale. OTV a transmis şi imagini cu cadavrul lui Bogdan
Costache şi o reconstituire a modului în care acesta a căzut de la balconul apartamentului profesoarei.
Clubul Român de Presă (CRP) este o organizaţie de presă neguvernamentală care îşi propune să participe la
îmbunătăţirea calitativă a presei româneşti şi la crearea unui mediu de afaceri favorabil companiilor mass-media.
Reporter Vlad Nichita
Editor Bogdan Oprea
Gandul
Clubul Român de Presă condamnă „tribunalul“ OTV
Consiliul de Onoare al CRP atrage atenţia organelor în drept, în privinţa activităţilor de „cercetare”, „anchetare” şi
„judecare”, pe care postul de televiziune OTV le practică sistematic.
Nu numai că sunt încălcate în fiecare oră de emisie principii jurnalistice elementare, dar emisia OTV constituie o
batjocură permanentă la adresa demnităţii umane, dreptului la imagine, prezumţiei de nevinovăţie, ideii de justiţie
sau de stat de drept. OTV încearcă să se substituie organelor de cercetare şi justiţiei, într-o manieră care aduce
aminte de „tribunalele populare” ale totalitarismului.
O instituţie cu un asemenea comportament, care instigă la acte antisociale de la adăpostul libertăţii de expresie,
nu are dreptul să pretindă că face activitate de presă.
CRP solicită autorităţilor în drept să ia măsurile ce se impun într-o astfel de situaţie.
De asemenea, CRP atrage atenţia tuturor entităţilor de presă că activitatea jurnalistică are o puternică latură de
răspundere civică pe care jurnalistul trebuie să şi-o asume în mod activ.
Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă
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O procuroare din Parchetul Capitalei, suspectată pentru „scurgerea“ imaginilor la OTV în cazul Costache
CNA a dat ieri postului de televiziune încă o amendă şi o somaţie
O procuroare a Parchetului Tribunalului Bucureşti ar fi răspunzătoare pentru difuzarea la postul OTV a imaginilor
privindu-l pe Bogdan Costache, tânărul care s-a sinucis din dragoste pentru o profesoară, au declarat, ieri, pentru
Mediafax, surse oficiale.
De altfel, procurorul general al României, Codruţa Kovesi, a dat dispoziţie pentru clarificarea împrejurărilor în care
s-au făcut scurgerile de informaţii dintr-un dosar constituit la Parchetul Capitalei.
În urma verificărilor, s-a stabilit că imagini şi date din dosar au fost furnizate de Parchetul Tribunalului Bucureşti.
Totodată, verificările au stabilit că procurorul Emilia Gavadia a avut o întâlnire în cursul zilei de 4 iunie cu un
realizator al OTV, iar a doua zi au fost difuzate informaţii din cadrul anchetei Parchetului, susţin sursele oficiale.
Procurorul Emilia Gavadia a evitat să comenteze aceste informaţii.
Şi şeful Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti, Marian Tutilescu, a cerut o verificare internă, pentru a se
stabili dacă scurgerea de imagini către OTV a fost realizată de poliţiştii criminalişti, însă declanşarea unei anchete
este de competenţa procurorilor.
Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, marţi, postul OTV cu întreruperea emisiei timp de zece minute
pentru modul în care emisiunea „Dan Diaconescu Direct” a reflectat cazul morţii lui Bogdan Costache, elevul
îndrăgostit de profesoara Corina Vasile. OTV a prezentat în cadrul emisiunilor textul întrebărilor puse Corinei
Vasile de Poliţie la detectorul de minciuni.
În plus, s-au arătat imagini cu buletinul profesoarei Corina Vasile, precum şi date personale şi numere de telefon
ale unor persoane neimplicate în cazul Bogdan Costache. „În culpă nu este OTV, în acest
caz, ci Poliţia şi Parchetul”, au spus Attila Gasparik şi Gelu Trandafir, membri CNA. „Corina Vasile a fost făcută
criminală, după care s-au dat numere de telefon găsite în poşeta sa”, a mai spus Gasparik, vicepreşedinte al
CNA. Attila Gasparik urma să transmită, în cursul zilei de ieri, o sesizare la Parchetul instanţei supreme, precum
şi copii ale emisiunilor de la OTV privind cazul sinuciderii elevului Costache.
Totodată, CNA a decis în şedinţa de joi să someze OTV pe motiv că postul a întrerupt emisia, miercuri, de la ora
20.50 la 21.00, dar a difuzat alt text decât cel impus de Consiliu în urma deciziei de marţi. În plus, CNA a dat OTV
o amendă de 25.000 lei. Motivul amenzii a fost că în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, de miercuri seară,
moderatorul Dan Diaconescu împreună cu invitatul acestuia Luis Lazarus au dat informaţii greşite despre
activitatea CNA, despre afacerile din Italia pe care le-ar avea unul dintre membrii Consiliului, Constantin Duţu, şi
s-au difuzat datele personale ale unor persoane neimplicate direct în cazul Bogdan Costache.

