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Abstract : The relationship between the journalist and the 
public becomes, gradually, a closer one and this is due to the 
increasingly rapid evolution of mass media. The immediate feed 
–back, the interaction, the participation of the public itself to 
the act of writing the press, the information that arrives, just 
like that, to those interested, by using the miracle of Internet. 
The media landscape is replete with testimonials but also “first 
hand" or “primary source” data, pieces published on blogs, 
either organizational but also private! We shall not mention the 
bewildering rush of information posted on social sites that 
become the “rulers” of the hierarchy of news on the official 
websites of the press, television news broadcasts, radio or in, by 
now, the decaying old and oppressed printed publications . The 
phenomenon of social media is becoming increasingly powerful 
and so we are being bombarded by a barrage of information 
from all possible fields. Are we really trained as journalists to 
inform and explain this new world without abdicating the moral 
principles governing or used to govern this job, which, I hope, 
we practice with passion and faith? Are we able to sift among 
the millions of sources that are made available instantly to us in 
order to reveal the reality in which we live in?  
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 Relația dintre jurnalist şi public devine, pe zi ce trece, din ce în ce mai 
apropiată, iar acest lucru se întâmplă datorită evoluției din ce în ce mai 
rapide a mijloacelor de comunicare în masă. Feed-back-ul imediat, 
interactivitatea, participarea publicul la realizarea actului de presă, 
informațiile care, pur şi simplu, ajung instantaneu la cei interesați cu 
ajutorul miraculosului internet. Peisajul media abundă în articole de opinie, 
dar şi în informații de ”primă mână” sau de ”primă sursă”, materiale 
publicate pe blogurile de presă, organizaționale, dar şi personale! Să nu mai 
vorbim despre năvala de-a dreptul năucitoare a informațiilor postate pe 
paginile rețelelor de socializare şi care ajung să troneze la loc de cinste în 
ierarhia ştirilor pe site-urile oficiale de presă, în emisiunile de ştiri ale 
televiziunilor, la radio sau în, de-acum, învechitele şi oropsitele publicații 
tipărite. Fenomenul social media devine din ce în ce mai puternic şi astfel 
suntem asaltați de un noian de informații din toate domeniile posibile. 
Suntem, oare, pregătiți ca jurnalişti să informăm şi să explicăm această nouă 
lume fără să abdicăm de la principiile morale care guvernează sau au 
guvernat până acum meseria pe care, sper, o practicăm cu pasiune şi 
credință, suntem în stare să cernem între milioanele de surse care ni se pun 
instantaneu la dispoziție pentru a dezvălui realitatea în care trăim?  

 La o simplă căutare pe internet, aflăm de pe trafic Net Index67 că în 
România, în săptămâna 5 mai-11 mai 2014, au fost contorizate68 aici 1312 
bloguri active şi 631 site-uri din categoria Ştiri/MassMedia. În ceea ce 
priveşte monitorizarea blogurilor, trafic.ro a recurs la următoarea 
clasificare: bloguri de IT, bloguri de divertisment, bloguri personale, bloguri 
                                                 
67  Net Index se calculeaza pe baza numarului de afisari ale site-urilor contorizate 

de trafic.ro. Indicele este de tip Laspeyres si se calculeaza saptamanal (in prima 
zi a saptamanii pentru saptamana incheiata) si lunar (in prima zi a lunii pentru 
luna incheiata), metoda de calculare fiind similara cu cea a indicilor bursieri. In 
calcularea indicelui au fost luaţi in considerare si factorii perturbatori care ar 
putea afecta valoarea acestuia ; www.trafic.ro 

 
68     trafic.ro declară că ~auditeaza in timp real peste 51.000 de site-uri autohtone 
active si ofera statistici relevante pentru intreg Internetul romanesc, constituind, 
astfel, cea mai reprezentativa imagine de ansamblu a acestui mediu.  ~ Din ianuarie 
2009, trafic.ro este membru al Web Analytics Association (WAA) - 
http://webanalyticsassociation.org, 
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de fotografie şi bloguri culinare,în funcție de conținutul general al acestora. 
Astfel, în perioada amintită mai sus, putem urmări cu interes 136 de bloguri 
personale şi 46 de bloguri de divertisment, etc. Zelist Monitor69, care susține 
că monitorizează 99 la sută dintre blogurile româneşti, se raportează la peste 
”62.00 de bloguri care produc lunar peste 200.000 de posturi şi peste 
180.000 de comentarii, la peste 1200 de surse de online media şi la peste 
15.000 de pagini publice de Facebook şi peste 50.000 de conturi de 
Facebook”. În ianuarie 2014, se vorbea de 68.204 bloguri existente în 
România, din care, însă, numai 9.337 erau active! Cinci luni mai târziu, 
adică în mai 2014, Zelist Monitor contoriza 84.080 de blooguri, din care 
bloguri active (minimum un post) 7.814 şi heavy bloggers (minimum 5 
posturi) 2331. Clasamentele de pe Trafic.ro prezintă, atât în ierarhia 
generală, cât şi în cea pe categorii, un amalgam de conținuturi. De exemplu, 
internauții sunt interesaţi de ştiri (adevărul – este pe primul loc, atât în 
clasamentul general, cît şi în cel referitor la subcategoria Ştiri/MassMedia - 
şi este urmat la distanța destul de mare de protv.ro, libertatea.ro, 
realitatea.net, gândul.info, evz.ro, etc.), de comerț online (okazii.ro; 
tocmai.ro), de divertisment şi, de ce nu, de site-uri culinare!? Şi dacă tot ne-
am bazat până acum pe site-urile firmelor de social media monitorizing să 
încercăm să conturăm, atât cât se poate, noul univers în care conceptele de 
WEB.02 şi social media dețin puteri discreționare. Conceptul de Web 2.0 a 
apărut în urma prăbuşirii dot.com70 din 2001, moment în care experții în 
domeniu s-au întrebat care este motivul pentru care alte companii de acest 
tip au rezistat şi chiar au prosperat. Termenul de WEB 2.0 a fost folosit 
prima dată în 2004 în dezbaterile specialiştilor71 în software, marketing şi 
PR, discuții ce au condus la organizarea WEB 2.0 Summit, o conferință 
                                                 
69 http://www.zelist.ro/monitor/ 
70 Dot.com este o celebră companie americană specializată în comerțul online (n.a.) 
71 Conform lui Paul Grabowitz, în articolul său, The transition to digital 
journalism. Web 2.0 and the Rise of Social Media, termenul de WEB2.0 a fost 
folosit pentru prima oară într-o discuţie purtată de Dale Dougherty cu Tim O'Reilly 
(What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software) şi John Battelle (The Search,2005) toţi specialişti în domeniul IT, autori 
de literatură de specialitate, fondatori de companii de succes.  
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anuală, care a avut prima ediție în toamna lui 200472. U n  s i t e  We b  2 . 0 73 
p e r mi t e  utilizatorilor să interacţioneze între ei şi să colaboreze într-un 
mediu social pentru a crea conţinut şi a împărtăşi acea informaţie în spaţiul 
virtual. În general, Web 2.0 a reprezentat o schimbare perspectivă pentru 
companiile de software care s-au axat mai degrabă pe furnizarea de servicii 
în loc de produse, dar şi pentru organizațiile mass-media, care, până atunci, 
publicau un conţinut static pentru o audienţă pasivă. Vorbim acum de o 
cultură digitală de participare publică, de date şi informații care ne parvin 
direct chiar prin intermediul reprezentaților publicului consumator de media, 
de valorificarea inteligenței colective. Creşterea numărului de webloguri 
înregistrată în primii ani ai secolului al XXI-lea reprezintă, probabil, cel mai 
bine,fundamentul pentru apariția fenomenului de social media. Pentru presă, 
Web 2.0 reprezintă trecerea de la utilizarea Internetului pentru a atrage o 
audienţă pasivă la o platformă de publicare static, la o rețea mult mai largă, 
unde sunt extrem de importante comunicarea, colaborarea, interacţiunea şi 
conţinutul creat de utilizatori. Practic, aceasta înseamnă totul, de la 
angajarea de oameni de pe bloguri, forumuri online şi reţele sociale, pentru a 
promova conţinutul generat de utilizator şi furnizarea de mai mult conţinut 
personalizat pentru dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele mobile74. 
Abordarea WEB 2.0 este îmbrățişată acum de cele mai multe instituții de 
presă. Paul Grabowitz citează în lucrarea sa un sondaj efectuat de Grupul 
Bivuac (importantă companie multinațională în domeniul IT) în 2008 şi care 
a analizat o sută de site-uri ale unor publicații importante în ceea ce priveşte 
folosirea conținutului postat sau publicat de utilizatori. S-a constatat că: •58 
la sută din publicații au publicat fotografii primite de la utilizatori; •18% au 
acceptat înregistrări video; •15% au acceptat articole; •75 la sută au permis 
comentariile publicului la articolele publicate (până la 33 la sută în 2007); 
                                                 
72Paul Grabowicz, The transition to digital journalism. Web 2.0 and the Rise of 
Social Media ,  http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/digital-
transform/web-20/, 30 martie 2014 
 
73 WEB 3.0 şi-a făcut deja apariţia, dar îşi face mai timid intrarea pe piaţă şi ţinteşte 
dezvoltarea inteligentei artificiale si crearea unui web cvasi-uman.(n.a.) 
74 Paul Grabowicz, The transition to digital journalism. Web 2.0 and the Rise of 
Social Media ,  http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/digital-
transform/web-20/, 30 martie 2014 
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•92 la sută au permis ca cititorii să posteze articolele publicației pe paginile 
lor personale de pe site-urile de socializare sau pe bloguri(comparativ cu 
doar 7% în 2006) •10 la sută dintre publicații au folosit chiar ele 
instrumentele de social networking75. Marika Lüders, cercetătoare ştiințifică 
la SINTEF ICT in Oslo, Norvegia, susține că social media transgresează 
limitele conceptuale dintre comunicarea de masă şi comunicarea 
interpersonală şi facilitează un model de comunicare simetrică. În lucrarea 
sa Conceptualizing personal media76, autoarea propune termenul de 
personal media, referindu-se la noile instrumente de comunicare personală 
care au avut o dezvoltare remarcabila odată cu digitalizarea tehnologiilor 
media. Ca mijloace de comunicare personală, spune Lüders, aceste 
instrumente pot fi etichetate media personale. ” Digitalizarea şi uzul 
personal de technologii media au destabilizat traditionala dihotomie între 
comunicarea interpersonală şi comunicarea de masă, şi, prin urmare, între 
mass media şi media personale (de exemplu, telefoane mobile, email, 
instant messenger, blogurile şi serviciile de foto-sharing)”77. Raporturile 
între presă şi public, dar şi raporturile de putere, sunt modificate substanțial 
prin ascensiunea social media. Astfel, dacă în societăţile moderne, numai 
mass-media singure aveau resurse pentru a ajunge la un public larg cu stiri 
locale, naţionale şi globale, odată cu utilizarea crescândă a personal media, 
indivizi şi grupuri mai mici au potenţialul de a descrie şi de a publica 
propriile lor interpretări ale lumii. Prin urmare, relatiile de putere se 
schimbă, şi instituţiile mass-media nu mai sunt singurele în stare să producă 
mesaje în spațiul public: persoanele fizice pot deveni surse importante de 
informații78. În consecință, actorii mass media nu mai dețin monopolul în 
postura de constructori ai realității şi devin tot mai conştienți de valoarea de 
conținut generată de utilizatori. Au fost numeroase cazuri, amplu discutate 
de jurnalişti şi teoreticeni ai comunicării, în care simplii utilizatori de 
internet au adus în atenția lumii prin mesajele lor postate pe site-urile 
publicațiilor de presă sau chiar pe paginile rețelelor de socializare situații 
grave petrecute în țările în care libertatea de exprimare reprezintă mai 
                                                 
75 Idem p. 4 
76 Lüders Marika, Conceptualizing personal media, în New media & society, SAGE 
Publications 
Los Angeles, London, New Delhi and Singapore, Vol10(5): 683–702, 2008 
77 Ibidem p.689  
78 Idem p.683 
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degrabă un vis, decît o realitate.79 Social media aduce, astfel, în lumina 
rampei, un nou tip de utilizator, prosumer-ul (producer and consumer) şi un 
nou tip de conținut, user-generated content (conținut creat de utilizator)80. 
De asemenea, dezvoltarea rapidă a rețelelor de socializare, modifică 
substanțial conceptual de spațiu public: discuțiile se mută în spațiul virtual, 
acolo unde fiecare dintre noi poate să-şi exprime nestingherit opiniile. 
Ajungem, astfel, la jurnalismul cetățenesc81: conţinut jurnalistic 
independent, creat de către un individ sau o organizaţie, fără studii în 
domeniu şi care nu se află pe statul de plată al unei organizaţii media. În 
această categorie se înscriu blogurile, site-urile de ştiri, radiourile 
independente etc. Joyce Nip propune în lucrarea sa "Exploring the Second 
Phase of Public Journalism" cinci tipuri de jurnalism: jurnalismul 
tradițional, jurnalismul public (prima etapă în implicarea cetățenilor în actul 
de presă prin întruniri, dezbateri), jurnalismul interactiv ( interactivitatea le 
permite consumatorilor de presă să-şi comunice mesajele prin intermediul e-
mail-urilor, forumurilor, chat-urilor), jurnalismul participative (permite 
utilizatorilor să participle activ la crearea ştirilor alături d rofesionişti; 
conținuturile create independent de utilizatori sunt găzduite pe platforma 
organizațiilor media ) şi jurnalismul cetățenesc. La o primă vedere, raportul 
între jurnalismul tradițional şi cel cetățenesc aduce o mare de beneficii 
breslei ziariştilor: surse nenumărate, martori ocular pregătiți să-şi 
împărtățească informațiile în orice moment cu ajutorul telefonului mobil, 
opiniile legate de materialele de presă sunt comunicate instantaneu, cenzura 
                                                 
79 Basuki, Tedjabayu ”Indonesia: The Web as a Weapon”, în Cecile C.A. Balgos 
(ed.) News in Distress: The Southeast Asian Media in a Time of Crisis, pp. 101–7, 
Philippine Center forInvestigative Journalism, Manila,1999;  dar şi Lüders, 
Marika., Online Relations: A Case Study Exploring the Social, Cultural and 
Political Value of the Internet for Exile Burmese, Oslo: University of Oslo, 2001 
 
80 Dahlberg. Lincoln, "Cyber-libertarianism 2.0: A discourse theory/critical 
political economy Examination", în  "Cultural Politics an International Journal", 
http://www.researchgate.net/publication/233815929_Cyber-
01/2010libertarianism_2.0_A_discourse_theorycritical_political_economy_Examin
ation  
81 Nip Joyce: "Exploring the Second Phase of Public Journalism", în  Journalism 
Studies Vol7: 683–702, Taylor&Francis Group, 2006 
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işi face mai greu simțită prezența, etc. Conform lui Mark Deuze82, care 
testează în lucrarea sa"The Web and its Journalisms: Considering the 
Consequences of Different Types of NewsMedia Online" impactul noilor 
tehnologii şi a multiculturalismului asupra principiilor jurnalismului83, 
elementele de bază ale profesiei de journalist sunt: în slujba publicului (rolul 
de ”câine de pază”), obiectivitate (neutralitate, corectitudine, imparțialitate, 
etc.), autonomie (lipsa cenzurii), promptitudine (informație trebuie produsă 
şi transmisă rapid), etică (respectarea unui cod formal, acceptat de întreaga 
breasla jurnalistică şi relevant pentru aceasta). Dar iată ce se întâmplă în 
condițiile aparițiilor noilor tehnologii destinate comunicării: publicul îşi 
spune singur poveştile prin intermediul noilor media, îngreunând rolul de 
gatekeeper al profesioniştilor, interactivitatea confruntă jurnalistul cu puncte 
de vederere multiple, deseori divergente, creând confuzie cîteodată, 
informația este distribuită aproape instantaneu prin intermediul utilizatorilor 
şi ce este mai important, codurile etice par depăşite într-o lume care îşi 
corectează şi recreează regulile etice în permanență. Cât de siguri pot fi 
profesioniştii media în selectarea surselor, atunci când trei sferturi din ele 
vin de pe pagini şi bloguri personale, site-uri independente, rețele de 
socializare? Revenind în peisajul jurnalistic românesc, trebuie să remarcăm 
faptul că în ceea ce priveşte adaptarea la această nouă lume reprezentată de 
WEB 2.0 şi social media am evoluat într-un ritm rapid. În toamna lui 2007, 
când când conceptul de blog personal era binecunoscut déjà, iar publicațiile 
începeau să tranziția spre varianta online, specialiştii în media dezbăteau în 
online cauzele pentru care unii ziarişti au recurs la spațiul virtual pentru a-şi 
crea pagini independente. Pe site-ul publicației Observatorul Cultural, din 
noiembrie 2007, jurnalistul Ovidiu Drăghia făcea următoarele observații: 
”Ziariştii care au ales provocarea de a ține blog pe site-ul publicației unde 
erau angajați au avut de suportat cenzura redacționala. Cel mai cunoscut caz 
este cel al site-ului cotidianului România libera, ale cărui bloguri au fost 
puse sub lacăt la puțin timp de la lansarea lor. Conducerea ziarului a motivat 
inchiderea jurnalelor mai intâi prin probleme ale serverului, apoi… prin 
tăcere. Care apasă şi azi. Blogurile Cotidianului si ale Evenimentului zilei s-
                                                 
82 Mark Deuze: "The Web and its Journalisms: Considering the Consequences of 
Different Types of NewsMedia Online", New Media & Society, vol.5, SAGE 
Publications, 2003 
83 Ne referim în această lucrare la impactul dintre noile tehnologii şi jurnalism(n.a.) 
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au impus ca alternative de opinie ale jurnaliştilor şi au generat o comunitate 
în jurul gazetarilor. Există un public care aşteapta articolele lui Florian 
Bichir, Andrei Craciun ori Cristian Teodorescu, Costi Rogozanu, Ioan T. 
Morar.84” Acelaşi articol enumera oamenii de presă care figurau, la vremea 
aceea, în clasamentul realizat de trafic.ro: Cătălin Tolontan, Andrei Vochin, 
Victor Ciutacu şi Cristian Brancu. ” Din aceste informații nu putem trage 
concluzia ca ziaristii cu blog se bucura de un succes uriaş, deoarece am 
putut cita doar citeva nume aflate in top şi, in plus, exista bloggeri care nu 
au dorit includerea scriptului Trafic.ro in site-ul personal, preferind alte 
instrumente de masurare a traficului, precum Google Analytics”85. 
Interesantă este şi declarația de la aceea vreme a jurnalistului Cristian Tudor 
Popescu despre blogurile ziariştilor, citată în acelaşi articol: ” As dori sa-l 
citez pe Cristian Tudor Popescu, cu un comentariu privind atractia 
gazetarilor fata de blog-uri. Popescu afirma ca „blogul este o forma de 
comunicare pe care o folosesc cei care nu au posibilitatea de a se exprima 
prin alte medii. Ar putea deveni un nou canal media, insa eu consider că este 
o fandoseală. La nivelul la care sunt acum blog-urile, nu sunt decit niste 
bârfoteci care vehiculeaza tot felul de zvonuri, de ştiri false. Probabil că 
atunci când nu o sa mai fiu jurnalist profesionist o să imi fac şi eu aşa ceva“ 
– am citat dintr-o declarație pentru Cotidianul”86. Nu ştim dacă jurnalistul 
Cristian Tudor Popescu şi-a schimbat părerea după șapte ani de la acea 
declarație, dar cert este că numărul ziariştilor cu bloguri a crescut 
impresionant de atunci. Este adevărat, pe de altă parte, că cenzura 
redacțională a anumitor instituții de presă i-a putut impinge pe unii slujitori 
ai presei să apeleze la blogurile personale, dar este la fel de adevărat că nu 
este şi singura cauză. Deja este cunoscut faptul că lupta pentru profit într-o 
piață a presei din ce în ce mai restrânsă, precum şi fenomenul tabloidizării, 
au provocat, în anumite situații, o diluare a principiilor etice ale 
                                                 
84 Ovidiu Drăghia, „Ziarişti cu bloguri”, în ”Observatorul Cultural”, nr.396, 
noiembrie 2007, http://www.observatorcultural.ro/Ziaristi-cu-
bloguri*articleID_18635-articles_details.html 
 
 
85 Ibidem 
86 Ovidiu Drăghia, „Ziarişti cu bloguri”, în ”Observatorul Cultural”, 
http://www.observatorcultural.ro/Ziaristi-cu-bloguri*articleID_18635-
articles_details.html 
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jurnalismului. Amestecul în viața privată, fotografii mult prea grăitoare, 
informații smulse în ultima clipă şi netrecute prin filtrul încrucişării surselor, 
evitarea anumitor subiecte pentru a nu supăra grupuri de interese cu 
influență economic sau politică, toate acestea s-au petrecut sub ochii noştri 
în ultimii ani şi e posibil să-i fi împins pe ziariştii cu coloană vertebrală să 
apeleze la pagina de blog pentru a descrie lumea fără amestecul politicii 
redacționale. Pe de altă parte, cum rămâne cu cei care au blog personal, dar 
rămân totuşi încartituiți în instituțiile care îi împiedică, în anumite momente, 
să-şi respecte propriul cod deontolgic?! Sau pe cei care îşi folosesc propriul 
blog pentru a da greutate unor informații fără acoperire ca apoi să le posteze 
liniştiți pe blogul instituțional al organizației de presă din care fac încă parte. 
Inițiativele pentru crearea unui cod etic pentru jurnalismul online n-au lipsit, 
iar eforturile jurnaliştilor şi organizațiilor interesate în acest sens nu s-au 
lăsat aşteptate. Nu mai târziu de 2009 au apărut şi primele formule. De 
exemplu, în 2009, Agenția pentru Monitorizarea Presei, în colaborare cu un 
program Phare Stop prejudecăților despre etnia romă a conturat un cod etic 
pentru jurnalişti care are ca scop eliminarea discriminării şi a hate speech-
ului online. Motivul era, la acea vreme, introducerea unui articol în codul 
penal, articol care prevedea sancțiuni pentru acest tip de infracțiuni.87 Codul 
în cauză se baza, cum se putea altfel, pe aceleaşi valori şi principia morale 
de bun simț care stau la baza meseriei de jurnalist, dar erau adaptate 
uimitoarelor vremuri pe care le trăiam atunci. Problema care se punea atunci 
- şi se pune şi acum, din păcate, - finalitatea acestui demers. Tot în acelaşi 
an, Convenția Organizațiilor de Media (COM) a adoptat Codul deontologic 
unificat care cuprindea la ultimul aricol şi obligația menționării tehnicilor 
specifice utilizate la obținerea informațiilor88, document la care, în timp, au 
aderat Sindicatul Jurnaliştilor, Mediasind şi Patronatul din Mass-media, 
Romedia. Dar ce se întâmplă cu presa în spațiul virtual? Universitarul Horea 
Bădău, fost jurnalist şi preşedintele Agenției Consumatorilor de Media, pe 
blogul propriu, aseamăna, în octombrie 2019, situația jurnalismului online 
din prezent cu cea a presei tradiționale din anii ’90. Dar, pozitiv, specialistul 
media este convins că în cinci, zece ani de-acum acolo, aşa cum s-au 
clarificat lucrurile în presa scrisă şi audio-vizual prin aderarea la Codul 
                                                 
87 http://www.comanescu.ro/inca-un-cod-etic-pentru-online-despre-discriminare-si-
discurs-de-ura.html 
88 http://www.cji.ro/?p=2263 
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Deontologic Unificat şi prin activitatea CNA, conflictele de natură etică se 
vor linişti şi în spațiul virtual. ” Vor fi cam aceiaşi paşi. Se va adopta un 
Cod Etic, se va înființa o Autoritate a Statului care să reglementeze Dreptul 
la Proprietate Intelectuală – aşa cum CNA-ul vizează doar audiovizualul şi 
această Autoritate va urmări, în principal, reglementarea furturilor de 
proprietate intelectuală în domeniile audio-video (înregistrări, fotografii, 
filme). Bloggerii cu influență, care au făcut legea până acum şi au 
îmbătrânit în rele vor fi înlocuiți cu tineri entuziaşti şi “curați” care vor face 
un altfel de blogging, pe măsură ce întreaga industrie media şi publicul se 
vor muta în online. Şi fiecare va putea să scrie liber în online, fără să aibă 
permisiunea unuia ca Zoso.(…).În 10? În 5 ani? Mai devreme? Cei care vin 
în online, cu tupeu şi curaj, cei care au ieşit de pe băncile facultății cu 
instrumente de lucru şi o gândire nouă, vor decide. Ca şi după 1990, în 
presă, acum în blogosferă, viitorul este al generației 18-25 de ani. Vouă vă 
țin pumnii să schimbați ceva.89” Un discurs motivațional plin de speranță! 

Cert este că asumarea unui Cod etic al jurnalismului şi, pe baza 
principiilor sale, a unui Cod Deontologic specific, nu înseamnă doar 
respectarea unui set de reguli, ci şi credința personală a fiecărui membru al 
comunității profesionale de a-şi practica meseria curat şi în concordanță cu 
realitatea vremurilor pe care le trăieşte. Doar un mesaj curățat de 
impuritățile inerente fiecărei societăți poate dezvălui cu adevărat realitatea 
dură, dar minunată, a acestor ani în care dreptul la exprimare nu mai are 
nevoie de viză. 

 
 
 

  

                                                 
89 Bădău, Horea, România: Blogosfera anului 2013 seamănă cu presa anilor 90, 
http://horeabadau.ro/romania-blogosfera-anului-2013-seamana-cu-presa-anilor-90/ 
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