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Abstract: We are involved in an era of debates regarding 
the core values of journalism ethics, debates provoked 
especially by the impact of WEB. New media have challanged 
the financial status of traditional media. It is now a rude 
competition in which ancient media are involved. That is their 
crisis. Audiences mentalities are changing, their use of media 
are changing. It is a huge effort of ancient media to find their 
ways of survival. The key word of this crisis is confidence of 
people in their old media. That is why, the ethical debate is 
deeper and deeper. Ethics coach proposed by Poynter Institute 
of Media Studies, ethics college, a vivd french debate, the 
ombudsman who is more and more important in Europe and in 
the United States, these are the main issues of these 
professional debates. 
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 Încă din primele decenii ale secolului al XX-lea, apar profesiunile de 

credință ale jurnaliștilor, atât în Europa (Franța), cât și în SUA. 
 Iată, încă din anul 1918, Sindicatul Național al Jurnaliștilor Francezi 

(cel mai puternic sindicat în Franța și azi), care adoptă un Cod etic (revizuit 
și completat în anul 1938) – a se observa perioada istorică tulbure – cod 
care și azi este ca un fel de cartă fundamentală. În acest prim cod se spune 
de la bun început că ”un jurnalist demn de acest nume: îşi asumă 
responsabilitatea pentru tot ce scrie; consideră calomnia, acuzaţiile 
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nefondate, alterarea documentelor, deformarea faptelor şi minciuna drept 
cele mai grave abateri profesionale; (...) păstrează secretul profesional; cere 
să fie liber să publice informaţia onestă; respectă justiţia şi îi acordă 
prioritate; nu-şi confundă rolul cu acela al poliţistului”. 

 Așadar, încă din anii 1918, respectiv 1938, sunt puse clar standardele 
fundamentale: responsabilitatea (față de public), adevărul (și denunțarea 
oricărei operațiuni care conduce la minciună drept păcate de neiertat), 
independența (dreptul de a păstra secretul profesional – o chestiune îndelung 
dezbătută și reglementată de-a lungul anilor, până la ajustarea dispozitivului 
legal care să permită cu adevărat exercitarea acestui drept, prin analogie, 
mai întâi cu privilegiul confesorului, apoi cu dreptul la confidențialitate al 
medicului vs. pacient), dar și interdicția cenzurii (libertatea de a publica 
informația onestă, adică adevărată). Dar și delimitarea teritorială față de alte 
entități: justiție/poliție (adică dispozitivul instituțional al construirii 
acuzării). 

 Iată Declarația de principii aparținând American Society of 
Newspapers Editors din anul 1922 (revizuită în anul 1975) în care se 
stabilește ecuația dintre libertate și responsabilitate. ”Presa americană s-a 
născut liberă nu numai pentru a informa sau pentru a servi drept forum de 
dezbatere, ci şi pentru a realiza o examinare independentă a puterilor în 
societate, inclusiv comportarea puterii oficiale la toate nivelurile de 
guvernământ”. De aceea, ”libertatea presei aparţine poporului”. 

”El trebuie să fie apărat împotriva uzurpărilor sau atentatelor din partea 
oricărei puteri publice sau private. Jurnaliştii trebuie să fie mereu atenţi 
pentru ca afacerile publice să fie conduse public. Ei trebuie să fie vigilenţi 
împotriva tuturor acelora care urmăresc să folosească presa în scopuri 
personale”.  

Iar în ce privește independența, aceasta nu poate fi câștigată decât prin 
evitarea oricărui conflict de interese. Pornind de aici, se poate edifica buna 
credință față de cititor, adică posibilitatea echidistanței, adică posibilitatea 
evitării devierii/a oricărei propagande sau a oricărui conflict de interese, 
adică posibilitatea atingerii adevărului. În atari condiții, imparțialitatea, 
onestitatea se pot construi. 

”Aceste principii sunt menite să păstreze, să apere şi să întărească 
încrederea dintre jurnaliştii americani şi poporul american, o legătură 
esenţială pentru a sprijini garantarea libertăţii încredinţată şi unora şi altora 
de către părinţii fondatori ai naţiunii”. 
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Aceeași ordine de idei se păstrează și în Codul etic al Society of 
Professional Journalists (SUA) din anul 1926.1 

Toate aceste principii întemeietoare rămânând universal valabile, anul 
1971 marchează în Europa un alt moment important. Este anul în care a fost 
adoptată la München Declaraţia Îndatoririlor şi Drepturilor 
Jurnaliştilor, text însușit de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor (creată 
la Paris în anul 1926; ea adună acum 165 de sindicate și organizații ale 
jurnaliștilor din 125 de țări), de Organizaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi 
de cea mai mare parte a sindicatelor şi organizaţiilor profesionale ale 
jurnaliştilor din Europa. 

Textul se remarcă prin aceea că accentele care se pun pe 
responsabilitatea jurnalistului sunt mult mai apăsat exprimate decât 
drepturile. 

”Dreptul la informare, la libera exprimare şi la critică este una din 
libertăţile fundamentale ale oricărui om. Din acest drept al publicului de a 
cunoaşte faptele şi opiniile decurge ansamblul îndatoririlor şi drepturilor 
jurnaliştilor. Responsabilitatea jurnaliştilor faţă de public are prioritate faţă 
de orice altă reponsabilitate, în special faţă de patroni şi faţă de puterile 
publice. Misiunea de informare comportă cu necesitate limite pe care 
jurnaliştii înşişi şi le impun spontan”. 

Enunțarea îndatoririlor se constituie într-o grilă comportamental-
profesională completă. 

”Îndatoririle esenţiale ale jurnalistului, în căutarea, redactarea şi 
comentarea evenimentului sunt:  

a) Să respecte adevărul, indiferent de consecinţele pe care le suportă, în 
virtutea dreptului publicului de a cunoaşte adevărul.  

b) Să apere libertatea de informare, de comentare şi de critică.  
c) Să publice doar informaţii a căror origine este cunoscută sau, în orice 

caz contrar, să le însoţească de rezervele necesare. Să nu elimine 
informaţiile esenţiale şi să nu altereze textele şi documentele.  

d) Să nu folosească metode neloiale pentru a obţine informaţii, 
fotografii şi documente.  

e) Să se oblige să respecte viaţa privată a persoanelor.  
f) Să rectifice orice informaţie publicată care se dovedeşte inexactă.  

                                                 
1 Vezi Cristian Florin Popescu, Dicționar de jurnalism, relații publice și 
publicitate, Anexe, București, Ed. Niculescu, 2007.  
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g) Să păstreze secretul profesional şi să nu divulge sursa confidenţială a 
informaţiilor.  

h) Să-şi interzică plagiatul, calomnia şi acuzaţiile nefondate şi să refuze 
orice avantaj pentru publicarea sau suprimarea unei informaţii.  

i) Să nu confunde niciodată profesiunea de jurnalist cu aceea de 
publicitar sau de propagandist. Să nu accepte nici un consemn direct sau 
indirect de la cei care finanţează publicitatea.  

j) Să refuze orice presiune şi să accepte directive redacţionale doar de la 
responsabilii redacţiei.  

Orice jurnalist demn de acest nume îşi face o datorie din a respecta 
strict principiile enunţate mai sus. Recunoscând dreptul în vigoare în fiecare 
ţară, jurnalistul nu acceptă în materie de onoare profesională decât 
jurisdicţia egalilor lui, excluzând orice ingerinţă guvernamentală sau de alt 
fel”2. 

Observăm așadar că, din zorii meditației asupra menirii și 
responsabilității profesiunii până în zorii zguduirilor pe care aveau să le 
aducă marșul triumfal al neoliberalismului (în plan geopolitic) și al 
Internetului (în planul comunicării publice), ambele mișcări tectonice 
atrăgând după ele mutații societale (comportamentale și morale) profunde3, 
reperele comportamentale și morale ale profesiunii sunt cât se poate de clar 
exprimate și însușite. 

Asistăm, odată cu invazia postmodernismului, a impunerii 
multicuturalismului, a așezării pe același plan a minoritarului cu majoritarul 
(ceea ce echivalează cu discriminare pozitivă), a globalismului ce zguduie în 
fiecare moment identitățile comunitare/naționale statornicite de-a lungul 
veacurilor, adică al tezaurului cultural/istoric, al mapamondurilor 
imaginarelor colective, al comunităților ideologice, culturale și morale, la 
două mișcări contradictorii. 

Asistăm, pe de o parte, la un proces de relaxare, de remodelare a 
grilelor morale tradiționale (moderniste), pe de alta, la o codificare tot mai 
riguroasă a eticii aplicate, adică a comportamentului etic din punctul de 
vedere al corporației/al profesiunilor (domeniul medical, etica, afacerilor, 
etica comunicării publice, nu în ultimul rând, etica jurnalistică). 
                                                 
2 Idem, p. 125-126.   
3 Vezi Gilles Lipovetsky, Fericirea paradoxală – Eseu asupra societății de 
hiperconsum, Iaşi, Ed. Polirom, 2007. 
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Gilles Lipovetsky (Le Crépuscule du devoir - Amurgul datoriei) 
sugerează că am intrat în epoca postdatoriei (l'après devoir), o epocă 
post-deontică, în care comportamentul nostru a fost eliberat ”de 
infinitele datorii ale poruncilor și obligațiilor absolute”. Acum, ideea 
sacrificiului de sine a fost delegitimată. 

Oamenii politici au pus capăt utopiilor, iar idealiștii au devenit 
pragmatici. Epoca noastră este o epocă a individualismului nediluat și a 
dorinței de viață bună și a toleranței sub forma indiferenței. Epoca 
postdatorie poate admite numai o moralitate remanentă minimă. Noutatea 
perspectivei postmoderne asupra eticii nu constă în abandonarea 
preocupărilor morale tipic moderne, ci în respingerea modurilor moderne 
de a aborda problemele morale: prin reguli normative coercitive. Marile 
chestiuni ale eticii – de exemplu, drepturile omului, justiția socială, 
echilibrul între cooperarea pașnică și autoafirmarea personală, sincronizarea 
comportamentului individual și a fericirii colective nu și-au pierdut 
actualitatea. Trebuie doar privite și tratate într-o nouă manieră.4 

La rândul lui, Zygmunt Bauman constată celebrarea ”sfârșitului 
eticului”. Înlocuirea eticii cu estetica, după care urmează ”emanciparea 
finală”. Etica este denigrată sau ridiculizată, drept una din constrângerile 
tipic moderne - acum uitate și destinate coșului de gunoi al istoriei.5 

 De partea cealaltă, traumele suportate de sistemelor media care au 
decurs după aceste seisme, reperabile în plan financiar, comportamental și 
comunicațional au determinat profesiunea să mediteze și să implementeze o 
serie de noi abordări cu urmări în planul eticii profesionale, nu cu referire la 
principiile fundamentale (căci nu pot fi inventate altele, pentru că altele nu 
există), cât la o serie întreagă de modalități de lucru. 

Le vom urmări succint. 
Și de data aceasta, profesiunea coerent organizată și funcțională în 

SUA, este înaintemergătoare. Poynter Institute for Media Studies susține 
necesitatea introducerii unei noi funcții în redacție: ethics coach (consilier 
pe probleme de etică). Tot în SUA, apare în anii '60 ideea mediatorului, 
idee care avea să fie aplicată pentru prima oară în anii '70 de Washington 
Post, iar în Franța, tocmai în anul 1994, de ziarul Le Monde (deloc 
întâmplător, căci încă de la lansare, ziarul a fost anunțat ca preluând modelul 
                                                 
4 Zygmunt Bauman, Etica postmodernă, Timișoara, Ed. Amarcord, 2000, pp. 6-7. 
5 Idem, ibidem, p. 6. 
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New York Times. Iarăși deloc întâmplător. Ambele ziare au fost și sunt 
considerate în lumea profesională americană respectiv franceză, cele mai 
bune ziare). 

Să urmărim în liniile ei principale această idee a mediatorului (denumit 
de la caz la caz ombudsman la Washington Post, public editor – la New 
York Times – defensor, avvocato - al publicului). 

Îl urmărim pe Daniel Cornu, doctor în teologie care, mai bine de 10 ani, 
a îndeplinit funcția de mediator la La Tribune de Genève. Pe baza acestei 
experiențe, el publică Médias, mode d'emploi. Le journaliste face à son 
public (Media, mod de întrebuințare. Jurnalistul vs publicul său). 

”Care este modalitatea corectă de a veghea asupra echității abordării 
jurnalistice? - se întreabă autorul. Mediatorul nu este nici un purtător de 
cuvânt, nici un judecător, nici un profesor, cu atât mai puțin un reparator al 
erorilor. El este un om de veghe. El asigură o mai mare transparență a 
practicilor jurnaliștilor și ale media. El pune în dezbatere aceste practici, și 
deci discutarea condițiilor exercitării libertății presei. Obiectivitatea există. 
Ca metodă de cercetare în stabilirea faptelor. Încrucișarea surselor, 
verificarea, contextualizarea la nevoie, rectificarea. De unde decurge 
echilibrul în transmiterea informațiilor”. 

Iată-l și pe Allan M. Siegal, care a devenit în anul 2003, Public Editor 
prin care New York Times înțelege ”standards editor”. Pentru acest 
prestigios cotidian, ”responsabilitatea acestui editor este menținerea și 
îmbunătățirea eticii jurnaliștilor acestei publicații, acuratețea, onestitatea și 
capacitatea de a demonstra relația și modul în care s-a materializat această 
relație profesională cu sursa cu referire la informația publicată 
[accountability], sub presiunile conjugate ale deadline-ului coroborate cu 
eficientizarea din perspectivă financiară a activității”. El își descrie 
activitatea după cum urmează. ”Îmi petrec vremea - spune el - ajutându-i pe 
membrii echipei să se orienteze în politicile noastre referitoare la etică și la 
conflictul de interese și eu sunt acela care interpretez aceste reguli pentru ei. 
(...) Public editor este reprezentantul cititorilor”.6 

Pe de altă parte, mai ales în țările membre UE, se discută intens, 
începând cu anii '90, problematica creării consiliilor redacționale, sub 
ideea cheie a prezervării independenței redacționale. În anul 1993, ”grupul 
                                                 
6 A conversation with the Standards Editor by Byron Calame, New York Times, 
august 28, 2005. 
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Europa al Federației internaționale a jurnaliștilor” (sindicatele jurnaliștilor 
din Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Franța, 
Portugalia, Spania) a dat publicității la Milano ”o declarație reclamând 
independența redacțională și dreptul jurnaliștilor de a fi consultați”. 

”Independența redacțională implică: 
a) dreptul redacției de a alege un consiliu redacțional; 
b) dreptul de consultare a consiliului redacțional pentru numirea și 

eliberarea din funcție a redactorului-șef, definirea politicii redacționale, a 
politicii de personal, transferurile și schimbările de profil ale jurnaliștilor; 

c) dreptul consiliului de redacție de a fi consultat asupra sugestiilor sau 
a plângerilor privind politica redacțională; 

d) dreptul pentru jurnaliști de a refuza executarea unei sarcini contrare 
cu etica consemnată în codul sindical”.7 

De remarcat că acest text este foarte asemănător cu prevederile 
referitoare la clauza de conștiință, stipulate în Statutul Jurnalistului, capitol 
aparte în Codul Muncii din Franța. Clauza de conștiință poate fi invocată de 
către jurnalist atunci când publicaţia îşi încetează apariţia, când publicaţia îşi 
schimbă în chip semnificativ orientarea politică sau atunci când se iau 
măsuri care privesc redacţia, fără ca membrii ei să fi fost consultaţi. 
Invocând clauza de conștiință, jurnalistul poate părăsi instituţia bucurându-
se de toate drepturile salariale (concedii, vechime) de care beneficia în 
virtutea contractului de muncă.8 

În Franța, discuția legată de crearea comitetele de etică ale redacției a 
fost reluată foarte aplicat, cu ocazia convocării États Généraux de la Presse 
Écrite (Aproximativ - Cartierele generale ale presei tipărite) de către 
președintele Franței, Nicolas Sarkozy, în data de 2 octombrie, 2008. 

Argumentarea președintelui pentru convocarea acestei dezbateri 
profesionale este aceasta. ”Șeful statului, garant al instituțiilor, are obligația 
de a veghea ca presa [tipărită] să dispună de condiții de a exista și de a se 
dezvolta. Presa face parte din echilibrul puterilor. Ce este rău pentru ea, este 
rău pentru democrație. Presa este un produs economic, ea se supune legilor 
cererii, ea trebuie să fie rentabilă. Acesta este în continuare cel mai bun 
mijloc ca ea să fie independentă. Dar, presa nu este și nu va fi niciodată un 
                                                 
7 Jacques Leprette, Henri Pigeat, Etica și calitatea informației, București, Ed. 
Gramar, 2006, p. 58. 
8 Cristian Florin Popescu, op. cit., p. 95. 
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produs ca oricare altul. Din acest motiv, ea nu poate fi lăsată în voia 
capriciilor pieței. A doua zi după consfințirea unei legi constituționale puse 
sub stindardul unei Republici exemplare, țara noastră își continuă drumul 
spre o democrație mai matură, mai echilibrată, acordând atenție rolului pe 
care îl joacă presa într-o democrație ireproșabilă”. 

În șantierul consacrat eticii jurnalistice, Dominique Gerbaud, un 
jurnalist cu o experiență impresionantă (fost redactor-șef la La Croix, fost 
grand reporter la L’Express, redactor-șef adjunct al ziarului La Nouvelle 
République etc., în vârstă de 62 de ani, a fost ales la 30 septembrie 2009 
președinte al secțiunii franceze al Reporters sans frontières), subliniază 
aceste aspecte. 

”Criticarea presei și-a schimbat terenul și natura. Nu ni se mai 
reproșează că avem un parti pris ci, ceea ce este mai grav, că inventăm 
informații, că îngroșăm altele. Și cei care denunță aceste lucruri sunt 
publicurile noastre. Sub aceeași denumire, jurnalist, nu facem toți aceeași 
meserie, și nu avem toți aceeași responsabilitate. Am putea începe în 
întreprinderi, instituind un Comitet de Etică al redacției. Acest Comitet nu ar 
avea menirea să dicteze linia editorială. Aceasta este responsabilitatea 
conducerii Nu ar avea menirea să intervină asupra conținutului. Aceasta este 
problema conducerii redacției. Ci ar avea menirea să dezbată a posteriori 
conținutul. Ca o instanță de reflecție, de interogare, chiar de interpelare 
asupra a ceea ce s-a făcut. Există deja mediatori. Dar trebuie să se meargă 
mai departe, să se deschidă spre exterior. Acest Comitet de Etică al 
Redacției ar fi un prim gest (jurnaliști, reprezentanți ai conducerii, cărora să 
li se alăture reprezentanți ai publicului). Comitetul va fi consultativ. Apoi, 
voința de a ne deschide spre aceia care ne fac să trăim. Schimbarea neputând 
veni decât din interiorul redacțiilor noastre, să luăm inițiative, înainte să le ia 
alții”. 

Poziția Sindicatului național al jurnaliștilor este și ea nuanțată. 
”Dacă s-ar crea un Consiliu de Deontologie, ar trebui întrunite 

următoarele condiții. Misiunea Consiliului ar fi să instruiască, să caute 
originea derivelor deontologice în practicile și în funcționarea canalului 
redacțional, și să nu se focalizeze numai pe jurnalistul aflat în prima linie. 
Obiectivul este analizarea erorilor, pentru a nu fi repetate. Rezultatele ar fi 
făcute publice. Aceasta este sancțiunea. Consiliul ar fi compus în principal 
din jurnaliști și editori. Odată publicate rezultatele, ele nu pot fi probe în 
Justiție. Consiliul ar fi plasat sub tutela Commission de la Carte d'Identité 
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des Journaistes Professionnels, comisie căreia inițiatorii legii din 1935 i-
au încredințat misiunea de control a dimensiunii etice a practicii jurnalistice. 

SNJ amintește că obligația de a respecta deontologia profesională de 
către fiecare jurnalist depinde în parte de condițiile obiective de exercitare a 
profesiunii. Tot ce contribuie la supunerea redacțiilor altor interese decât 
acelor interese ale informării publicului, merge împotriva acestei obligații. 

Iată de ce, SNJ luptă pentru recunoașterea în lege a independenței 
echipelor redacționale care să le permită să lupte colectiv împotriva oricărei 
practici sau care se opune conștiinței profesionale a jurnaliștilor”.9 

Pe scurt, acestea sunt tendințele meditației profesional-etice care se 
manifestă din anii '80 încoace în SUA și în statele membre ale Uniunii 
Europene. 

Orice comparație cu stadiul acestui tip de meditație profesională pe 
teren românesc ne pare aproape imposibilă.  

 
  

                                                 
9 Referirile despre Etats Généraux de la Presee sunt preluate din site-ul Sindicatului 
Național al Jurnaliștilor din Franța.  
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