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Adevarul
Profa de sex“, la final
de Florina Tecuceanu
Cel mai bun jurnalist de investigaţii, în opinia APTR, ...
CNA consideră că profesoara Corina Vasile a fost hărţuită de OTV. Cine plăteşte linşajul
mediatic?
După audienţe-record la OTV, cazul Corina Vasile, cea denumită de presă "Profa de sex", a
primit din partea procurorilor verdictul "nevinovat". Este corect, din punct de vedere al
deontologiei jurnalistice, ca o televiziune să creeze prezumţia de vinovăţie înainte ca justiţia să se
pronunţe? Cât de etică a fost hărţuirea mediatică a Corinei Vasile? Acestea sunt întrebările care
necesită, de asemenea, răspunsuri şi comentarii.
Cel care a dezbătut cazul, în studioul OTV, prezentând varii mărturii ale martorilor, realizatorul tv
Luis Lazarus, a invocat un precedent de notorietate în mass-media de peste Ocean: "Cazul OJ
Simpson din Statele Unite nu vă spune nimic? A fost reflectat în mod similar de ziarele şi de
televiziunile americane şi a avut o audienţă fantastică. Ba mai mult, OJ Simpson a fost urmărit 24
de ore din 24, i se filma casa din elicopter, era vânată fiecare ipostază a vieţii lui. Nu cred că
profesoara Vasile a fost hărţuită mediatic de OTV. Ştiam unde se află ea pe perioada anchetei,
dacă voiam, o urmăream, cum au făcut unele ziare".
„Sentinţă incorectă", după Lazarus
"N-am filat-o, n-am hărţuit-o… Dacă dvs. mă întrebaţi de etică şi deontologie profesională, întreb
şi eu: este deontologic ca ai dumneavoastră colegi de la ziarul "Click" să se urce pe gardul casei
mele şi să-mi fotografieze vila, maşina, grădina, să scrie că le-am făcut din salariul de 8.800 de
lei, dar să nu spună nimic despre veniturile pe care le am din firmele mele de publicitate?".
Lazarus consideră că sentinţa dată de procurori este incorectă: "Corina Vasile a intrat în casa
mortului (iubitului), i-a furat jurnalul şi l-a distrus, apoi a minţit ca o gazetă, ca în final să
recunoască. Nu a fost o sentinţă corectă", a declarat Lazarus. Acesta a negat că ar fi încercat să
influenţeze martorii, aşa cum s-a scris în ziarul "Gardianul", şi că, în emisiunile realizate la OTV,
el nu a acuzat-o pe profesoară de crimă, susţinând că elevul Bogdan Costache s-a sinucis.
Linşaj mediatic, în opinia CNA
"Categoric nu suntem de acord cu aceste practici jurnalistice, nu numai în acest caz, care a
stârnit comentarii aprinse, dar şi în altele, similare. Dovadă - sancţiunile aplicate de CNA postului
OTV. Dispoziţiile constituţionale la prezumţia de nevinovăţie trebuie respectate cu atât mai mult
cu cât mass-media are un impact foarte mare în influenţarea opiniei publice", opinează Ioan
Onisei, membru CNA. "Consider că doamna respectivă a fost prejudiciată, fiind supusă la un
linjaş mediatic. Ea ar putea cere despăgubiri morale postului respectiv, dar asta este problema
dumneaei", mai spune acesta. Comparaţia cu mass-media americană i se pare nepotrivită
reprezentantului CNA, invocând "Directiva fără Frontiere" din cadrul Uniunii Europene - pe baza
căreia funcţionează Legea audiovizualului din România: "În cadrul ei există dreptul la protejarea
imaginii fiecărui cetăţean. Regulile audiovizualului european nu concordă cu cele de peste
Ocean", a rezumat Ioan Onisei.
Corina Vasile a adus audienţă postului OTV
Corina Vasile a devenit un subiect de senzaţie pentru presă după ce iubitul ei, elevul Bogdan
Costache, s-a sinucis, în luna mai, aruncându-se de la geamul apartamentului acesteia.
Dezbaterile pe tema moralităţii profesoarei de limba română (este căsătorită), dar şi a eticii
profesionale a unui cadru didactic au provocat vii dezbateri în rândul opiniei publice. Postul OTV
a avut audienţă de 1,6 milioane spectatori. Acum două zile, procurorul care a condus ancheta a
decis că profesoara nu este vinovată de moartea elevului şi iubitului ei. (Marina Dohi)
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