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Moto: „Nimeni nu este mai presus de lege” 
(Constituţia României, art.16, alin.2) 

Journalistic deontology is founded on the two normative pillars, of 
ethical essence, the first being the moral and consisting of all the general 
rules, subsumed to public good and customized trade codes, the second pillar 
is the legal one, composed of all the rules sanctioned by the State through the 
established normative acts: laws, starting with the fundamental one, the 
country's Constitution and other normative acts give in subordination of law.  

Starting from this moral-legal dichotomy, it was established also the 
specific differentiation of self regulation (codes of conduct of journalism 
organizations) and regulation (through normative acts), respectively through 
the material and procedural law, making up communication law. It is to be 
noted that in regards to the law of communication and mass-media, the 
congruence between any adopted rule and the constitutional law in letter and 
spirit, is a sine qua non condition, the subject matter under discussion being 
not a particular socio-cultural field, but the very foundations of democracy.  

Keywords: journalism, deontology, law, self regulation, regulation, 
communication law. 

1. ARGUMENT. Deontologia jurnalistică este o sintagmă cu un sens aproape
tautologic. Este, practic, imposibil să disociezi exercitarea acestei profesii, cu onestitate şi 
eficienţă, de existenţa şi respectarea unui cod de norme sancţionate de societate şi de 
breaslă (morale) sau de stat (juridice). Am spune chiar că este vorba de o osmoză imanentă, 
de un binom consistent prin el însuşi, ce dă relevanţă şi credibilitate actantului social numit 
jurnalist. Ion Luca Caragiale, unul dintre cei mai mari şi mai pătrunzători ziarişti români, 
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sintetiza în celebra sa formulă „cinste şi gramatică” această cerinţă fundamentală a actului 
jurnalistic, cea de-a doua fiind, într-adevăr, rigoarea limbii, proprietatea termenilor, cultura 
profesională şi generală. În absenţa acestor două fundamente identitare, un practicant al 
acestei profesii poate fi orice altceva, calificativul de impostor fiind cel mai banal ce i se 
poate atribui. „Dacă se poate considera că la origine mijloacele de comunicare în masă au 
fost instrumente ale progresului, adică ale unei mai bune circulaţii a informaţiei în cadrul 
societăţii1, trebuie totuşi să recunoaştem că misiunea lor iniţială a fost, adesea, pervertită în 
folosul unor persoane, al unor grupuri, al unor partide fără scrupule şi, înainte de toate, 
preocupate de a-şi impune autoritatea în faţa poporului”. 

 Deontologia jurnalistică este, aşadar, întemeiată pe cele două paliere normative, de 
esenţă etică, primul fiind moral, constituit din totalitatea regulilor generale, subsumate 
binelui public şi particularizate prin codurile breslei; cel de-al doilea palier este cel juridic, 
alcătuit din totalitatea normelor sancţionate de stat prin actele normative consacrate: legi, 
începând cu cea fundamentală, Constituţia ţării, de alte acte normative date în subordinea 
legii. Pornind de la această dihotomie moral-legal, s-a constituit şi diferenţierea specifică 
dintre autoreglementare (coduri deontologice ale organizaţiilor jurnalistice) şi reglementare 
(prin acte normative), respectiv prin dreptul material şi procesual, constituit în dreptul 
comunicării.  

De remarcat faptul că în materie de drept al comunicării şi al mass-media, 
concordanţa dintre orice normă adoptată şi textul constituţional în litera şi spiritul ei, este o 
condiţie sine qua non, în discuţie fiind nu un domeniu particular socio-cultural, ci înseşi 
fundamentele democraţiei. „Natura moral-juridică naşte o serie de întrebări, prima dintre 
ele fiind cea referitoare la societatea pe care o determină: una democratică, libertară sau o 
societate autoritară, controlată prin posibila instrumentalizare a informaţiei ?”2  

2. AUTOREGLEMENTAREA ŞI REGLEMENTAREA DOMENIULUI MASS-
MEDIA, UN BINOM MORAL JURIDIC, CONGRUENT.  

Nu este întâmplător că primele proclamaţii ale revoluţionarilor francezi, determinate 
în esenţă de tot ceea ce acumulase umanismul în decursul veacurilor şi mileniilor au 
consacrat libertatea de expresie3, prin celebra deviză „liberté, égalité, fraternité”, ce stă la 
baza democraţiilor moderne şi a principiului fundamental al presei până în ziua de astăzi. 

Orice îngrădire, orice tentativă de cenzură şi de ignorare a acestui drept fundamental 
al omului, de multe ori întreprinse în numele comandamentelor ordinii publice sau 
siguranţei naţionale, în fapt pentru protecţia dictatorilor şi regimurilor ce-i sprijineau, au 
anulat nu doar formele de manifestare fireşti ale presei, congruente menirii sale, ci însăşi 
esenţa ei, fiind transformată din ceea ce se cheamă „câinele de pază” al democraţiei, în 
gardian al puterii şi purtător de cuvânt al guvernanţilor, într-o coloană a cincea în raport cu 
cei cărora ar trebui să le reprezinte vocea şi interesele, respectiv opinia publică, guvernaţii.  

Un asemenea rol de susţinere a mesajului autorităţii poate fi exercitat transparent de 
către presa oficioasă, guvernamentală, dar devine odios când este practicat insidios, ca o 
armă de supunere a populaţiei şi manipulare a opiniei publice, cu atât mai mult când este 
vorba de metodele perverse ale echidistanţei trucate sau, şi mai infam, când se recurge la 
mesajul subliminal. 

1 Rémy Rieffle, Sociologia mass-media, , Bucureşti, Editura Polirom, 2008, p. 59 
2 Dumitru Titus Popa, Dreptul comunicării, Bucureşti, Editura Norma, 1999, p. 10 
3 Carta Datoriilor şi Drepturilor Profesionale ale Ziariştilor Francezi (1918) apud Dumitru Titus 

Popa în Etica şi deontologia jurnalistică, Bucureşti, Editura Norma, 1999, p. 69 
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 Este vorba, neîndoios, de cele mai reprobabile modalităţi de nesocotire a normelor 
deontologice, de pervertire a lor şi transformare în opusul acestora, fapt nu întotdeauna 
sesizabil, câtă vreme corifeii, bonzii, directorii de opinie întotdeauna prezenţi în spaţiul 
mediatic, susţin propriile interese şi ale grupurilor pe care le reprezintă, în ultimă analiză, 
politice, dar cu determinare economică, într-un mod suficient de persuasiv, spre a trece 
drept un mesaj de bună credinţă. „Persuasiunea urmăreşte schimbarea opiniei unor persoane 
sau audienţe şi, implicit, modificarea atitudinii şi comportamentului lor”4 conform intenţiei 
şi strategiei comunicatorului, care, nu în puţine cazuri, sunt susceptibile de manipulare.  

Astfel, perioada post-decembristă în mass-media din România a fost marcată de 
mercantilismul, cel puţin amoral, impus de unii lideri ai breslei, conform cărora presa este o 
afacere. „Presa în perioada post-decembristă a devenit prima afacere profitabilă din 
România”.5 Motiv pentru care au acţionat în consecinţă, astfel că, în cele din urmă, toată 
mass-media a încăput pe mâinile oamenilor de afaceri potenţi, dar controversaţi, 
binecunoscuţii „moguli”, care până să cumpere ziarele şi staţiile cu totul, pe baza cărora şi-
au constituit şi consolidat actualele trusturi, erau protagoniştii anchetelor jurnalistice (şi 
penale) publicate pe pagina întâi, ani la rând, de aceleaşi jurnale sau posturi audio-video, pe 
care astăzi le stăpânesc.  

Cu ce seamănă un astfel de parcurs al principalelor titluri şi branduri ce configurează 
actualul tablou al mass-mediei din România? Cu orice altceva, cu şantajul soldat cu 
vânzarea acţiunilor la preţ bun, special stabilit pentru foştii şefi, rămaşi de cele mai multe 
ori la cârma editorială, sau, şi mai bine, seamănă cu cumpărarea „conştiinţelor” gazetarilor 
în vrac şi transformarea acestora, cum spunea marele Caragiale, în „măscărici şi grămătici” 
ai mogulilor în cauză şi ai cercului lor de interese. De aici şi permutările de-a dreptul 
halucinante, rocamboleşti, hazlii, dacă n-ar fi atât de pernicioase pentru sănătatea morală a 
naţiei – ca să nu mai pomenim de deontologia jurnalistică. Este, pur şi simplu penibil, dar 
deloc improbabil, ca un ziar ce critică puterea cu aplomb şi disperare, să treacă peste 
noapte, cu brand, bord şi staff în tabăra puterii, sau invers. Pasămite, patronul, mogulul sau 
finanţatorul şi-a schimbat orientarea politică, întrucât a fost şantajat cu dosarul procuraturii 
sau al securităţii, ori a primit ceea ce şi-a dorit prin campaniile fulminante, purtate 
împotriva celor ce deţineau pâinea şi cuţitul.  

Sigur, prin asemenea răsuciri de timonă apar şi victime colaterale; sunt oameni oneşti, 
dedicaţi meseriei şi comandamentelor sale deontologice (într-adevăr) care părăsesc barca, 
uneori de voie, de cele mai multe ori însă siliţi de patron, din cauza ştampilei prea evidente 
pe care o poartă ca „tonomate”, dobândite în urma excesului de zel sau bunei credinţe pe 
care au dovedit-o în slujirea liniei postului, brusc abandonată în favoarea alteia, de cele mai 
multe ori exact contrarie. 

 Despre ce norme deontologice vorbim aici? Care este cadrul autoreglementării 
alcătuit din coduri jurnalistice sau al reglementării, constituit din norme legale, care să 
împiedice asemenea derapaje, devenite monedă curentă – fapt ce a dus la discreditarea 
profesiei şi a întregii branşe ? 

 Ei bine, apelul la un asemenea sistem de norme în România actuală este absolut 
superfluu, câtă vreme aceiaşi bonzi ai presei, din neştiinţă mai întâi – neavând decât 
întâmplător cunoştinţe despre profesia practicată, ei fiind la bază metalurgi sau filosofi – 
                                                 

4 Paul Dobrescu, Alina Bărgoanu, Mass media şi societatea, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 
2003, p.145 

5 Matei Gheboianu, Rotativa de plumb a tranziţiei, începuturile presei decembriste româneşti 
Adevărul şi Expres, Bucureşti, Editura Fundaţiei România 2000, 2008, p.103 
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apoi din interese mercantile, au făcut tot ce le-a stat în putinţă spre a nu permite 
normativizarea domeniului mass-media, atât de mănos pentru ei.  

S-au opus cu vehemenţă oricărei încercări de a reglementa presa, în dispreţul practicii 
europene şi internaţionale, ca şi controlului sindical – presa fiind domeniul în care 
sindicatele sunt doar nominale şi aceasta prin insistenţa şi eforturile singulare ale unei 
organizaţii, permanent sabordate nu doar de putere şi „moguli”, ci şi de liderii de opinie, cei 
mai mulţi dintre ei îmbogăţiţi nemăsurat din această profesie, prin mijloace ce nu pot fi în 
nici un fel încadrate în categoria celor oneste.  

De altfel, în materia corupţiei din presă, există o mulţime de materiale, furnizate, de 
regulă, post-factum de cei maziliţi ori trecuţi într-o tabără adversă, de unde şi beneficiul de 
inventar sub care trebuie luate. Nu există, ar fi şi dificil, un raport sistematic, privind 
cazurile de această natură, multe dintre ele penale, dar cele mai multe, deşi notorii, rămase 
în zona zvonului şi relatărilor informale, cel mult în spaţiul mediatic virtual. 

3. NORMATIVIZAREA DOMENIULUI MASS-MEDIA, ÎNTRE TENTATIVE
EŞUATE ŞI CONTESTAŢII DESUETE. Înainte de a glosa pe seama normativizării 
presei, să aducem în discuţie recente luări de poziţie ale unor asemenea oponenţi de 
principiu, ce şi-au schimbat la 180 de grade poziţia, nu fără legătură cu faptul că au pierdut 
poziţiile dominatoare şi privilegiate în branşă, prin care susţin ei înşişi ideea unei legi a 
presei, care-i oripila ori de câte ori era adusă în discuţie.  

În ultima vreme însă analişti de prestigiu şi cercetători ai domeniului se declară 
tranşant de partea adoptării unei legi a presei, cu argumente ce nu pot fi ignorate. „Nu avem 
o lege a presei care să scoată din rândurile jurnaliştilor persoanele care apelează la şantaj şi
minciuni, nu avem o lege a presei care să pedepsească cenzura şi manipularea. Eu zic că ne 
trebuie”. 6  

În ceea ce mă priveşte, am fost întotdeauna de părere că un Cod al presei, consacrat 
prin lege, care să includă principii şi norme generale, precum şi reguli speciale în privinţa 
unor aspecte extrem de controversate şi deseori eludate se impune. Între acestea, se află 
reglementarea dreptului la replică, a insultei şi calomniei prin presă, consacrarea normelor 
deontologice, pregătirea şi atestatea profesională, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 
corelative ale patronatului şi lucrătorilor, drepturilor sindicale şi garanţiilor speciale impuse 
de practicarea unei profesii publice, expuse unor mari riscuri şi constrângeri, constituirea 
unei organizaţii puternice profesionale şi altele.7  

De altfel, pentru multe dintre ele există reglementări în sistemul nostru juridic, 
începând cu legea fundamentală, Constituţia, care consacră prin articolele 29, 30, 31 
fundamentele dreptului comunicării, la care se adaugă Legea audiovizualului nr.504 din 11 
iulie 2002, cu modificările ulterioare, în care sunt reglementate instituţii, precum dreptul la 
replică, plagiatul, cadrul deontologic, în cazul presei audio-video şi altele, ceea ce 
constituie sediul materiei, evident incomplet, pentru disciplina dreptului comunicării.  

Tentativele de a veni cu iniţiative legislative în domeniu, până acum au dat greş, 
începând cu repetate proiecte de lege a presei, provenind de la organizaţii de presă, precum 
UZP sau de la diverşi parlamentari. Ultima dintre ele, prin care se avea în vedere 
prorogarea Legii audiovizualului şi la legea scrisă, a fost amendată, respectiv respinsă ca 
idee din faza dezbaterii publice, cu toate că procedural îşi urmează cursul în cadrul Camerei 
Deputaţilor, unde a fost depusă şi, în continuare, susţinută.  

6 Alina Bărgăoanu-Vasiliu, Pentru o lege a presei, www.jurnalismonline.ro, 2010 
7 Ion Marin, Presa, traiectoria bumerangului în Punctul Critic nr.1, revistă trimestrială de 

diagnoză socială, politică şi culturală, Bucureşti, Editura Niculescu, 2010, pp. 28-35 
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Un caz special de bulversare în materia reglementării îl reprezintă prevederile legale 
referitoare la insultă şi calomnie, respectiv art. 205, 206, şi la proba verităţii (207), cuprinse 
în Codul Penal, încă în vigoare, fapt ce a dus la situaţii burleşti, nu doar în privinţa aplicării 
lor, ci şi a modului în care au fost modificate, înlăturate, eludate prin chiar sistemul nostru 
de drept, la rândul său, aflat, după cum se vede, într-un amplu proces de nesfârşită 
reaşezare.  

Astfel, cele două instituţii juridice, insulta şi calomnia, au fost permanent dinamitate, 
sub cuvânt că existau şi în Legea presei ante-revoluţionare, dar mai ales pentru că îngrădeau 
practicarea jurnalismului urechist şi agresiv, aşa cum îşi doreau unii lideri de opinie, 
deveniţi procurorii naţiei şi ai spectrului politic, presa fiind a patra putere a statului, după 
concepţia lor, deşi această noţiune este o metaforă în raport cu cele trei puteri consacrate de 
Montesquieu, ba chiar, mai mult, o adevărată supraputere, fără lege şi morală – cum reiese 
şi din cele arătate până aici.  

În consecinţă, s-a ajuns la eliminarea acestor prevederi în urma presiunii mediatice, 
dirijată de liderii de opinie ai momentului, deveniţi şi patroni între timp (fază intermediară, 
până au vândut afacerea către corupţii pe care îi ţineau sub tirul anchetelor până atunci).  

Au fost însă mai multe faze, ele însele demne de a alcătui o povestire de genul celor 
rămase nemuritoare prin pana unor Ilf şi Petrov. Astfel, mai întâi, prevederile cu privire la 
calomnie şi insultă au fost eliminate din textul viitorului Cod Penal, a cărui intrare în 
vigoare a fost amânată în mai multe rânduri. Între timp, din cauza acestor amânări sine die 
s-a recurs la soluţia eliminării şi din actualul Cod Penal a celor două infracţiuni printr-o 
lege, respectiv prin Legea nr.278/2006. Însă, avocatul unui interlop ce n-a catadicsit, în 
baza paradigmei consacrate, să cumpere ziarul care-l ataca, ci a preferat să se lupte cu el în 
justiţie, a sesizat Curtea Constituţională care a declarat prevederile cu privire la calomnie, 
respectiv art.1 pct.56 din acea lege, drept neconstituţionale, prin Decizia nr.62/18.01.2007.  

Ulterior, adversarii calomniei şi insultei (ca texte de lege, nu însă ca practicanţi ai lor) 
au recurs la un susţinător mai bun, recte la Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, care a declarat recurs în interesul legii şi a obţinut, de data aceasta, 
definitiv, s-ar zice, declararea ca neconstituţională a aceleiaşi legi, nr.278/2006, care 
proroga acţiunea articolelor 205-207 din actualul Cod Penal. Care va fi, în cele din urmă, şi 
el schimbat, dar nu mai contează, întrucât important este că, momentan, putem vorbi despre 
dezincriminarea acestor infracţiuni săvârşite prin presă. 

 Prin urmare, reglementarea domeniului mass-media în România poate alcătui 
substanţa unei producţii literare sau dramatice bufe, dar nu poate fi în nici un caz socotită 
baza unei proceduri şi a unui comportament jurnalistic în concordanţă cu prevederile 
reglementare ale deontologiei.  

Din acelaşi motiv, între angajatori şi angajaţi există raporturi interpersonale şi 
complicităţi de tip feudal, nereglementare, de cele mai multe ori, salariatul fiind – când este 
- încadrat cu salariul minim, cel mult, mediu, pe economie, restul sumelor ce i se cuvin, 
fiindu-i livrate – se poate spune în ton jurnalistic „pasate” – pe baza contestatului contract 
de drepturi de autor, extins până şi asupra şoferilor şi secretarelor, şi nu o dată, fiind plătiţi 
la negru.  

Iată de ce, profesia de jurnalist, aşa cum este silit să o practice astăzi, nu prea mai are 
multe în comun cu idealurile nobile, teoretice, putând fi exercitată, spre deosebire de ceea 
ce se întâmplă în ţările civilizate, inclusiv în România ante-decembristă, de tot felul de 
nechemaţi şi neaveniţi, mulţi dintre ei deveniţi şefi de gazete sau staţii, cum se spune acum 
cu un nou barbarism, atraşi de mirosul puterii informale, foarte eficientă într-un câmp 
quasi-infracţional, cum demonstrează mediul de afaceri, dar şi sistemul administrativ şi 
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judiciar, ca şi cel politic, înseşi autorităţile şi structurile de aplicare a legii. Mai mult „în 
ultima perioadă, şi nu doar în România, ci pe plan internaţional, mass-media a devenit 
dintr-un mijloc de propagandă în slujba violenţei politice, o componentă a acesteia, greu 
decelabilă, poate cea mai eficientă în plan distructiv”8 şi nu doar în privinţa conştiinţelor, ci 
şi în plan material cuantificabil prin distrugerile produse în ultimii 20 de ani asupra 
economiei şi resurselor ţării. Ca să nu mai vorbim de efectul nociv al tabloidizării, 
promovării prostului gust şi a unor valori, cel puţin, discutabile. 

 În această privinţă, am propus în repetate rânduri, în organizaţiile în care am fost şi 
sunt membru (CRP, UZP, MediaSind etc.) ca jurnalistul să aibă o atestare recunoscută, atât 
prin mecanismele autoreglementării, cât şi prin cele ale reglementării, urmând să fie 
condiţionat pentru practicarea profesiei, de un barem de studii, standard de moralitate, 
apartenenţă la o instituţie de presă şi o organizaţie profesională recunoscute în domeniu, 
care să garanteze pentru el şi să răspundă în solidar atunci când apar derapaje în exercitarea 
profesiei.  

Deocamdată, toate aceste demersuri, nu doar ale mele, au rămas fără ecou, mulţi 
dintre cei ce răspund de destinele acestei branşe fiind de părere că oricine ştie să scrie şi 
este cetăţean al planetei poate să publice unde vrea şi i se oferă spaţiu de exprimare. 
Aceasta pentru că, aşa cum susţinea fostul preşedinte al Clubului Român de Presă, citat 
într-un documentar, publicat în septembrie 2008 de Centrul Român pentru Jurnalism de 
Investigaţie Publică „Presa nu înseamnă nici Analele Academiei, nici reviste de cultură. 
Este o afacere. Presa este un business”.9 

 În felul acesta, au înţeles libertatea de expresie cei care au adus presa românească în 
starea şi în impasul în care se află, proclamând primatul banului, afacerii, neaflând nici 
măcar întâmplător că unul dintre primele principii fundamentale ale Codului Societăţii 
Jurnaliştilor Profesionişti din SUA, adoptat în septembrie 1996 şi nu pe vremea 
romantismului părinţilor fondatori, sună astfel: „Membrii Societăţii Jurnaliştilor 
Profesionişti cred că iluminarea publicului este premergătoare dreptăţii şi reprezintă 
fundament al democraţiei.”10 

4. CODUL DEONTOLOGIC UNIC, UN COMPENDIU DE NORME FĂRĂ
OBLIGATIVITATEA APLICĂRII. Să venim cu aceasta la ceea ce se cheamă 
autoreglementare în spaţiul etic al presei româneşti, respectiv la codurile deontologice. Este 
adevărat că autoreglementarea îşi are originea în nobila mişcare a jurnaliştilor francezi care 
la 1918 au elaborat Carta Datoriilor şi Drepturilor Profesionale ale Ziariştilor Francezi, în 
care se cerea ca jurnaliştii să nu fie judecaţi decât de cei de-o seamă cu ei, în cadrul 
breslei.11 La fel de adevărat că în Franţa, mass-media a devenit una dintre cele mai 
reglementate domenii, cu acordul şi aportul jurnaliştilor.  

Până de curând, fiecare societate sau firmuliţă care scotea (şi) un ziar avea măcar o 
schiţă, un rudiment de cod deontologic, iar marile organizaţii, ca de pildă, Televiziunea 
publică (naţională), au regulamente şi comisii de etică, însă în domeniul audio-video există 
şi Legea audio-vizualului, despre care am făcut deja vorbire. Publicaţiile grupate în 

8 Ion Marin, Violenţa politică între armă şi cuvânt, Bucureşti, Editura Fundaţiei România 2000, 
2008, p.131 

9 www.crji.org/news.php 
10 Apud Deaver Frank, Etica în mass-media, Bucureşti, Editura Filex, 2004 
11 Carta Datoriilor şi Drepturilor Profesionale ale Ziariştilor Francezi (1918) apud Dumitru Titus 

Popa în Etica şi deontologia jurnalistică, Bucureşti, Editura Norma, 1999, p.70 



Revista de studii media / nr. 1, iunie 2012 

13

organizaţiile profesionale ce s-au tot înfiinţat şi desfiinţat, fiind supuse unui levantin proces 
de creştere şi descreştere, după intensitatea intemperiilor politice şi de afaceri, au avut, la 
rândul lor, diverse coduri şi tentative de autoreglementare, pe care le respectau, însă, doar 
atunci când le convenea.  

Într-adevăr, nimeni nu poate obliga un patron să respecte nişte prevederi ale unui 
astfel de cod, atunci când îi sunt lezate interesele cele mai directe, tocmai fiindcă nu are 
mijloacele legale la dispoziţie, de reglementare a domeniului. 

 În cele din urmă, pe baza unui sondaj de opinie şi unei activităţi laborioase reunite ale 
celor mai relevante organizaţii media ale momentului, profesionale, patronale şi sindicale, a 
fost elaborat şi adoptat Codul Deontologic Unic, adoptat în reuniunea COM (Convenţia 
Organizaţiilor de Media din România) din octombrie 2009, în care a fost sintetizat tot ceea 
ce este considerat mai semnificativ în domeniu. 

 Astfel, cele 16 articole au ca obiect de reglementare, între altele, jurnalistul şi mass-
media, integritatea acestora şi conflictele de interese, verificarea informaţiilor, rectificarea 
erorilor prin dreptul la replică, respectarea vieţii private şi protecţia victimelor şi minorilor, 
respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi protecţia surselor. Pentru a da şi posibilitatea unei 
intervenţii în cazul în care apar încălcări ale acestor norme şi recomandări s-a organizat 
Grupul pentru Bune Practici Jurnalistice ce eliberează un Certificat de Bune Practici 
Jurnalistice (CBPJ), acordat „produselor” jurnalistice care aparţin unor membri ai grupului, 
ceea ce în opinia noastră reprezintă prin însăşi formularea sa o încălcare a prevederilor 
Codului ce se referă la discriminare.  

A formula atât de ambiguu o cerinţă ce are rolul de a asigura eficienţa actului 
menţionat înseamnă, din capul locului, cel puţin o insuficienţă evidentă a textului normativ 
în cauză, chiar dacă este vorba de unul cu sancţiune morală, şi nu juridică.  

5. CONCLUZII. Prin urmare şi acest cod, ca orice demers în privinţa
autoreglementării suferă de viciul aplicării non-imperative, neavând nimeni modalităţi de a 
impune sancţiuni, ceea ce în cazul normei de orice natură, nu doar juridică, asigură 
funcţionalitatea sistemului. „Instituţiile mass-media reprezintă un segment important al 
societăţii din punctul de vedere al exercitării simbolice”, arată J.B.Thompson având o 
semnificaţie cel puţin egală cu puterea economică, puterea politică şi puterea coercitivă.12 

Astfel că sub nici o formă nu poate fi acceptat ca un asemenea mecanism 
informaţional, mediatic, cu un astfel de impact major să fie lăsat pe seama 
autoreglementării, recomandărilor platonice, nici măcar sistematizate, ceea ce se întâmplă şi 
în cazul acestui Cod Unic în dorinţa de a fi acceptat de toţi cei implicaţi, evident cu interese 
contrarii (patroni, sindicalişti, simpli jurnalişti).  

Este clar că nici un Cod Deontologic nu poate include pentru respectarea lui decât 
vagi atenţionări şi un fel de autorizări antefactum din care să reiasă pentru opinia publică şi 
mediul jurnalistic, dar mai cu seamă pentru cel publicitar, că avem de a face cu nişte 
personaje onorabile, cu documentele în bună regulă, deşi nu sunt cerute condiţii de natura 
celor inventariate în textul acestei comunicări, nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele 
juridice.  

Dar însăşi utilizarea unei asemenea terminologii quasi-juridice ne-ar proiecta direct în 
spaţiul reglementării, al dreptului comunicării, ceea ce militanţii autoreglementării 

12 Paul Dobrescu, Alina Bărgoanu, Mass media şi societatea, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 
2003, p.112 
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exclusive nu au în vedere, în nici un caz. Şi aceasta, deşi sondajul de care am amintit şi pe 
baza căruia a fost elaborat şi aprobat Codul Unic Deontologic, intrat în vigoare de doi ani – 
fără ca cei mai mulţi dintre jurnalişti să fi auzit de el – evidenţiază un aspect nu doar 
relevant, ci de-a dreptul îngrijorător, oferind şi soluţia în cazul în care ar fi luat în serios.  

Astfel, majoritatea celor chestionaţi declară că nu au încredere în liderii actuali ai 
breslei şi socotesc că nici unul dintre ei nu îndeplineşte condiţiile morale spre a se erija în 
judecător al celorlalţi, fie în calitate individuală, fie ca membru al unui organism constituit 
în acest sens. Şi tot din acest sondaj reiese cu o majoritate zdrobitoare că luaţi în parte, 
jurnaliştii, fie ei simpli redactori sau coordonatori, nu consideră că o eventuală lege a presei 
ar institui cenzura şi ar impieta asupra libertăţii de expresie.  

 Concluzia se impune de la sine pe baza argumentelor pro şi contra privind raporturile 
reglementare-autoreglementare. Este clar că statutul jurnalistului român în perioada post-
decembristă a avut de suferit în mod esenţial din cauza eforturilor ostentative ale celor ce au 
condus breasla în scopuri ce nu au ţinut cont de interesele generale, creându-şi o poziţie 
privilegiată ce ignoră principiile legale fundamentale, constituţionale, transformând dreptul 
fundamental al libertăţii de exprimare într-o lozincă menită să acopere abuzuri grave, 
precum şi arghirofilia ridicată la rang de principiu, conform căruia presa este afacere.  

Adevăraţii jurnalişti, din fericire încă majoritari, chiar dacă nu au acces, cei mai mulţi 
dintre ei la posturi de decizie, sunt adepţii ordinii morale pe care o instituie etica şi 
deontologia jurnalistică în fundamentele ei, urmărind, chiar dacă nu conştientizează întru 
totul un asemenea imperativ, aidoma jurnaliştilor profesionişti americani, să ilumineze 
publicul, să activeze în slujba dreptăţii, adevărului şi binelui public. Pentru că asemenea 
comandamente ale ordinii publice, morale şi legale să fie impuse tuturor, societatea a avut 
dintotdeauna pârghia dreptului şi a justiţiei. Nu este admisibil, chiar dacă a fost atâta vreme 
posibil, ca un domeniu de importanţă majoră, poate cel mai important al vieţii sociale 
contemporane, să fie lăsat întru totul în afara cadrului instituţional întocmai ca în perioada 
prejuridică a societăţii.  

Dreptatea şi adevărul, etica şi moralitatea unei naţii şi a fiecărui individ în parte se 
bazează pe lege, sunt consacrate şi apărate de lege, deasupra căreia nimeni nu se poate afla, 
aşa cum stipulează imperativ Constituţia României. 
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