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Evenimentul zilei
„OTV nu are legatura cu jurnalismul”
Suspiciunile de frauda a tragerii Loto au fost subiectul zilei, duminica, la OTV, mai ales ca, din
biletul de 137.000 de euro jucat de Ogica din banii a peste 600 de naivi nu a iesit decat un
numar!
Aceeasi placa pusa toata saptamana trecuta a rulat si acum: suflanta nu este in regula, n-am fost
lasati in camera calculatoarelor, deci sigur s-a pus ceva la cale etc. Fosti angajati ai Loteriei (asa
se prezentau) au dat, prin telefon, apa la moara trioului Diaconescu-Lazarus-Ogica.
CNA monitorizeaza
Consiliul National al Audiovizualului nu s-a pronuntat in legatura cu „spectacolul” de la OTV.
„Vom monitoriza emisiunea si abia apoi vom lua o decizie”, a declarat, pentru EVZ, Attila
Gasparik, vicepresedintele forului.
Gasparik crede ca, prin prestatia sa, OTV „a creat panica”. „Sper ca, dupa acest scandal, cei care
au jucat la biletul comun se vor uita altfel la OTV. Sper sa-si dea seama ca aceasta televiziune nu
are unelte cinstite pentru a-si informa publicul”, a spus Gasparik.
Breasla jurnalistilor trebuie sa se implice in problema OTV, crede acesta. El este de parere ca o
solutie ar fi delimitarea organizatiilor profesionale de practicile postului.
Divertisment mascat
Problema de fond la OTV este ca Dan Diaconescu vinde divertisment sub haina unui aparent
jurnalism, este de parere Ioana Avadani, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent. „Dan
Diaconescu utilizeaza formatele de jurnalism ca divertisment, si, in acest fel, publicul este indus
in eroare. OTV traieste din aceasta confuzie”, explica Ioana Avadani.
Ea spune ca Diaconescu a declarat, la un moment dat, ca „sarcina lui este sa faca bani, nu
jurnalism”. „Ce face Dan Diaconescu nu are nicio legatura cu jurnalismul. Este greseala noastra
ca il luam pe Dan Diaconescu ca un etalon al jurnalisticii”, spune ea.
Cat despre jucatorii atrasi de apelul lui Ogica, Avadani este de parere ca, „atata timp cat ne
referim la oameni mari care au jucat, este o dovada de prostie, nu e o inselatorie, pentru ca nu lea cerut nimeni bani pentru altceva. Este o speculare a naivitatii”. (Petrisor Obae)
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