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 The Romanian language, in its essence, implies assuming and correctly 
applying the system of lexical and gramatical norms in all of its journalistic 
structures, aimed the receptors through multiple media channels. At the same 
time, the journalist has to realise that his role is not only to inform, but to 
shape both verbal and nonverbal behaviours, thus, becoming a model for the 
consummer masses of media products. 
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 Comunicarea este o activitate specific umană, prin care individul îşi descoperă 

semenii, se descoperă pe sine, descoperă universul în care trăieşte. Astfel, el îşi construieşte 
realitatea socială şi, în acelaşi timp, construieşte universul de referinţă şi de relaţionare cu 
alţii. Procesul comunicării presupune existenţa unui locutor (emiţător), care construieşte şi 
emite mesajul, şi a unuia sau a mai multor co-locutori (receptori), care primeşte / primesc şi 
asimilează / nu asimilează informaţia primită. Între cei doi factori, prezenţi în procesul 
comunicării, se stabileşte un fenomen de influenţare permanentă şi reciprocă. Influenţarea 
devine posibilă numai în condiţiile în care mesajul emis se înscrie în sfera de interes atât a 
emiţătorului, cât şi a receptorului şi numai dacă informaţia emisă este raportată la un sistem 
de semne convenţionale comune, cunoscute şi acceptate de factorii implicaţi în actul 
comunicaţional. 

 Expresia şi conţinutul mesajului se concretizează prin frază şi prin discurs, concepte 
ce ţin, deopotrivă, de domeniul lingvisticii, al semanticii şi al pragmaticii, pentru că 
activitatea de comunicare propriu-zisă se realizează printr-o interferenţă permanentă a 
competenţelor de a emite sau de a recepta informaţii cu cele ce ţin de manifestarea 
lingvistică a fiecărui individ.  

 În pragmatică, discursul este definit ca o secvenţă lingvistică scrisă sau vorbită, 
formând o unitate comunicaţională, fie că se are în vedere o înşiruire de fraze, o singură 
frază sau un fragment dintr-o frază. După Tzvetan Todorov, o analiză a discursului 
„decupează textul în elemente sintagmatice regrupate în clase de echivalente, unde o 
asemenea clasă este constituită din ansamblul elementelor care pot apărea într-un context 
identic sau asemănător”(1).  

___________________ 
Accentul cade pe actualizarea competenţelor lingvistice şi pe descifrarea codurilor 

prin care se asigură procesele de comunicare şi de interpretare a diferitelor mesaje. În acest 
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context, limba are semnul lingvistic drept unitate operaţională, în timp ce enunţul devine 
unitate de bază a discursului.  

 Conform teoriei lui Paul Ricoeur, în construcția discursului este necesară o etapă 
pregătitoare, pe care o numeşte instanţa de discurs(2), moment care face posibil ivirea 
discursului ca eveniment în structura fiinţei, pentru că discursul este, în concepţia autorului, 
articularea a ceea ce este înţelegere. Astfel, aşa cum limba, actualizându-se în discurs, se 
depăşeşte ca sistem şi se realizează ca eveniment, intrând în procesul înţelegerii, discursul 
se depăşeşte ca eveniment, în semnificaţie. Această depăşire a evenimentului în 
semnificaţie este caracteristică doar discursului. Prin diverse formule discursive, indivizii se 
cunosc între ei, cunosc evenimentele care au loc la un moment dat , pun întrebări, caută 
răspunsuri. În acest sens, vorbitorii sunt performanţi, pentru că ei trebuie să emită şi să 
înţeleagă o infinitate de fraze şi de conţinuturi. Această calitate este definită în lingvistica 
generativă drept performanţă, corelată cu competenţa, care oferă individului capacitatea de 
a transmite şi de a primi un număr infinit de enunţuri. Britanicul John Austin propune o 
analiză a textului „prin raportare la două fenomene logice: constatativ şi performativ”(3). 
El face distincţie între enunţurile de tipul: Iarba este verde, Soarele străluceşte, care 
constată un fapt deja existent, şi enunţuri de tipul: Promit să vin, Te aştept acasă, care sunt 
propoziţii performative, deoarece realizarea lor depinde de o serie întreagă de condiţii. Se 
constată că propoziţiile constatative sunt descriptive, în timp ce propoziţiile performative 
reprezintă acţiuni pe care vorbitorii le realizează ori nu.  

 Discursul jurnalistic este, prin excelență, un discurs pragmatic. Pragmatica este 
preocupată, mai ales, de încadrarea discursului în sfera evenimentului social. În acest sens, 
enunţul jurnalistic poate fi considerat un segment de discurs, produs de un locutor într-un 
moment dat şi într-un anumit spaţiu, în timp ce fraza este unitatea lingvistică abstractă care 
dă expresie enunţului. Enunţul este conceptul lingvistic, acceptat de lingvişti drept formula 
cea mai comodă „pentru avantajul de a fi neutră în raport cu distincţia tradiţională 
propoziţie / frază, incluzând ambele tipuri de structuri şi evitând ambiguitatea celor doi 
termeni”(4). 

___________ 
Discursul jurnalistic, ținând de pragmatică, se caracterizează prin istoricitate şi 

subiectivism, pentru că este produs într-un anumit moment, considerat optim de emiţător, şi 
poartă amprenta subiectivismului celui care comunică. Mesajul discursului se referă 
întotdeauna la ceva, la o lume la care jurnalistul se raportează, la o lume reală pe care o 
trăiește și pe care acesta încearcă să o descrie sau să o reprezinte. În cercetările lingvistice 
actuale există tendinţe care descriu faptele de limbă, pornind de la analiza discursului şi 
parcurgând, astfel, un traseu invers, cu scopul de a evidenţia necesitatea emiterii discursului 
şi interpretarea lui pragmatică, în funcţie de context, ca eveniment comunicaţional, şi, după 
aceea, analiza din punct de vedere lingvistic. Nivelul pragmatic priveşte discursul ca 
fenomen acţional şi interacţional în procesul comunicării. Din această perspectivă, 
pragmatica studiază limba nu doar ca sistem de semne, ci ca acţiune şi interacţiune 
comunicativă. 

 Jacques Moeschler şi Anne Reboul afirmă că sarcina principală a pragmaticii este 
aceea de „ a descrie interpretarea completă a unui enunţ, pornind de la interpretarea 
parţială a frazei pe care o furnizează lingvistica.”(5). Autorii susţin că în situaţiile de 
comunicare în care analiza lingvistică este ambiguă, raportarea la pragmatică ajută la 
selecţia şi interpretarea corectă a enunţului. Numai după îndeplinirea acestor condiţii, este 
posibilă analiza lingvistică. Astfel, în enunțul Bătrânul duce o poartă analiza lingvistică 
este ambiguă (bătrânul poate fi subiect/atribut, duce – predicat/subiect, o– 
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complement/articol nedefinit, poartă – complement/predicat 0 și doar raportarea la 
pragmatică ajută la selecţia şi interpretarea corectă a enunţului. Pentru ca mesajul să fie 
perceput corect, receptorul trebuie să cunoască detaliile contextuale, altfel există riscul unei 
înţelegeri eronate. S-a încetăţenit, în ultima vreme, sintagma enunţ rupt/ frază ruptă din 
context, la care apelează din ce în ce mai mulţi vorbitori pentru a explica o receptare 
confuză în procesul comunicării. Selecţia interpretării lingvistice o face vorbitorul în 
funcţie de raportarea enunţului la un anumit context. Din acest punct de vedere, enunţul şi 
contextul sunt considerate drept premisele necesare procesului pragmatic de interpretare. 

 Discursul jurnalistic de după revoluție a cunoscut o dezvoltare fără precedent atât în 
domeniul presei scrise, cât și în cel al audio-vizualului, devenind un domeniu lingvistico-
pragmatic interesant pentru cercetători, pentru că emiţătorul /jurnalistul zilelor noastre este 
preocupat, mai ales, de miza pe care o urmăreşte prin mesajul său şi mai puţin de forma 
care-i materializează informaţia.  

________________ 
Au apărut noi titluri pe piață, iar ziarele și revistele de dinainte de 1989 se 

reinventează, încercând să-și adapteze conținutul noilor cerințe democratice. Numeroase 
programe de radio și de televiziune transmit știri în flux continuu, pentru a satisface setea 
de informație a românilor. În această avalanșă informațională, nevoia de jurnaliști devine 
stringentă. Aceștia sunt preluați din alte domenii și nevoți să-și adapteze, din mers, 
competențele diverse la cele ce țin de sfera jurnalistică. Unii chiar au reușit, devenind nume 
de referință pentru breaslă, alții au eșuat, aducând deservicii sistemului media. În contextul 
nereușitelor, discursurile mediatice sunt, adesea, structuri textuale improvizate, cu 
intervenţii subiective neadecvate coţinutului propriu-zis al comunicării : „Nu mă sfiesc să 
spun, dar, colac peste pupăză, economia românească….”(6). Discursul românesc 
contemporan caută concepte noi pentru a desemna noţiuni din anumite domenii, care sunt, 
treptat, integrate în contexte noi, printr-o lărgire a generalitaţii conceptelor deja existente. 
Drept urmare, aceste concepte, multe preluate din alte limbi, au îmbogățit vocabularul 
limbii române după 1989, acoperind noile provocări socio-economice care au avut loc în 
țara noastră. Există însă riscul, în acest context, să se rămână doar la nivelul superficial al 
utilizării mecanice, la nivel lingvistic, al conceptelor respective, fără o detaliere efectiv 
pătrunzătoare a noţiunilor şi a acţiunilor pe care acestea le desemnează, ca în cazul clişeelor 
lingvistice care nu sunt adaptate la conţinut sau, pur și simplu, nu aduc nicio noutate 
informațională. Or, clișeul, ca formulare uzată din cauza folosirii îndelungate, face 
discursul plictisitor, cu toate acestea mulți vorbitori îl folosesc, fapt ce demonstrează 
incapacitatea multor jurnaliști de a construi un discurs coerent și bogat informațional. De 
aceea, discursul contemporan devine cu atât mai incitant şi mai greu de construit, cu cât el 
este solicitat să elimine rămânerea în afara evenimentului uman şi să surprindă în 
profunzime multitudinea sensurilor şi a funcţionalităţilor, contradicţiile, fragmentarea şi 
mecanismele mereu în mişcare, mereu în schimbare, ale unui anumit mod de a oglindi 
realitatea în cadrul unor abordări relativiste. Trebuie să acceptăm ideea că orice text creat 
suportă neliniştile hermeneutice ale autorului, diversele nelămuriri structurale şi 
incertitudini lingvistice. Roland Barthes constata: Limba este dincoace de literatură. Stilul 
este aproape dincolo: imagini, un debit verbal, un lexic se nasc din trupul şi din trecutul 
autorului şi devin treptat înseşi automatismele artei sale(7)  

_________________  
Realitatea socio-culturală este, de cele mai multe ori, plină de evenimente neprevăzute 

şi cu atât mai greu de aproximat sau de evaluat. Se știe că există o interdependenţă a omului 
cu universul socio-cultural, economic, religios etc. în care se mișcă și că aceasta 
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influenţează comportamentul uman al fiecărui individ. Formând şi justificând atitudini, 
norme de comportament, viziuni asupra lumii si mentalitaţi umane, toate aceastea obligă 
jurnalistul să renunţe la abordările şi construcţiile discursive simpliste şi solicită o abordare 
asumată şi implicită a discursului, fapt ce ar trebui să poarte pecetea spirituală şi cognitivă a 
a autorului de text. În contextul celor enunţate, discursul jurnalistic pe diverse teme trebuie 
să transforme indiferenţa şi ignoranţa faţă de realitatea imediată intr-o cunoaştere reală si 
profundă, în sensul asumării informațiilor transmise. A construi un discurs jurnalistic 
înseamnă a-l subiectiviza, a-l apropria prin limbaj, a-l orienta in spaţiu şi în timp şi a 
înlătura obişnuinţa pe care omul o are faţă de universul său intra și extralingvistic. De altfel, 
analiza oricărui tip de discurs trebuie să aibă în vedere că cel care îl emite apelează, 
conştientizând sau nu, la elemente care ţin, deopotrivă, de lingvistică, de semantică şi de 
pragmatică, domenii ale căror sfere se regăsesc în interacţiune permanentă în procesul 
firesc al comunicării. În acest sens, Gabriela Pană Dindelegan propune o nouă perspectivă 
în abordarea gramaticii actuale, sustinând că „în locul unei mentalităţi rigid taxonomice, cu 
clase fixe şi imuabile, cu etichete unice pentru toate cuvintele şi formele gramaticale, 
mentalitate consecvent cultivată de tradiţia gramaticală trebuie să funcţioneze o înţelegere 
nuanţată, dinamică a faptelor de limbă(8).  

Manifestarea discursivă postrevoluţionară, reprezentările ei emblematice, sintagmele, 
unele devenite, deja, clişee lingvistice, izvorâte din realitatea imediată, de tipul: „inginerie 
financiară”, „om de afaceri controversat”, „milionari de carton”, perpetuează caracteristicile 
limbajului de lemn sau ale limbajului, calificat, mai nou, într-un editorial de Cristian Tudor 
Popescu, „incolor”, „inodor”: „Dacă (X) vorbea în limba de lemn, limba lui (Y) este ca apa, 
inodoră, incoloră, insipidă, ţi se scurge printre degete fără să lase nimic în urmă…”(9). 
Concepte vechi, ca: „om nou”, „comunistul de omenie” au fost înlocuite cu termeni 
generici, care nu implică niciun fel de responsabilitate, de genul: „popor”, „ţară”, 
„democraţie” etc. 

 
_______________ 
Vocabularul agresiv, luat direct din stradă și transpus în materiale jurnalistice, 

deformează procesul comunicării şi încalcă regulile dialogului civilizat. Modelul vedetei 
agramate este, pe zi ce trece, mai puternic, mai vizibil, iar influenţa lui asupra tinerilor este 
mult mai mare decât cea a instituţiilor abilitate să le ofere instrucţia corectă şi necesară. În 
aceste condiţii, jurnalistul ar trebui să conştientizeze că are un rol important nu numai în 
formarea unor opinii din diverse domenii, dar şi în a promova şi în a apăra normele limbii 
literare. Cu toate acestea, asistăm zilnic la manifestări mediatice în care comunicatorii 
transmit mesaje pline de greşeli fundamentale. Abaterile grave de la normele limbii române 
derivă din lipsa de cunoaştere a regulilor propriei limbi, fapt care ar trebui să țină de 
formarea profesională a fiecărui jurnalist, considerat factor responsabil, în mare parte, de 
degradarea limbii române actuale, prin implicarea lui conştientă în presa scrisă ori în 
conceperea unor emisiuni, pe diverse canale audio-vizuale, în formarea zilnică de atitudini 
şi comportamente socio-lingvistice. 

De asemenea, apariția tabloidelor, care au invadat, în ultimii ani, piața media, a 
înlocuit discursul, ca formă de comunicare, cu imaginea amplă, provocatoare şi persuasivă. 
Vocabularul minimal, adaptat iconicului vulgar și sfidător, prezintă, în articole scurte, 
cazuri de senzație, întâmplări șocante sau dezvăluiri ale unor indivizi certați cu legea, 
satisfăcând cerințele publicului larg căruia se adresează. Vândut la colţ de stradă, acesta se 
adresează unor categorii mari de public, cu educație sumară, fapt ce duce la înlocuirea 
presei de calitate, bazată pe informarea corectă și detașată, cu presa de scandal care se 



Revista de studii media / nr. 1, iunie 2012 

 144

manifestă pe piața media ca un jurnal naţional de informare şi de formare prin ştiri de 
senzaţie, de tipul: Am sâni mai frumoşi ca ai Simonei Sensual, Lingviştii lasă penisul la 
genul neutru, Andreea Bănică are 8 case (Libertatea), Bianca şi Cristea au recidivat, Riky 
îşi vinde motorul...(Cancan/5 feb. 2009). 

 În alte produse media, realitatea se regăseşte sub forma unor secvenţe narative rupte, 
care nu se încheagă într-o intrigă, iar evenimentul nu devine povestire. Secvenţele se 
articulează doar prin imagine şi enumerare, înlocuind naraţiunea şi descrierea prin texte 
scurte, incomplete și confuze.. În astfel de contexte, limbajul jurnalistic este în suferinţă. 
Există, însă, atât în presa scrisă, cât şi în audiovizual, o tendinţă actuală, din ce în ce mai 
evidentă, manifestată prin „goana după rating”, fapt ce subsumează toate celelalte 
comportamente jurnalistice în vederea atingerii acestui scop suveran.  

 Coeziunea reprezintă un alt aspect esenţial al gramaticalităţii discursive, în sensul în 
care prin acest proces se urmăreşte transformarea unui set de enunţuri cu temă comună într-
un discurs receptat şi acceptat de către destinatar/destinatari. Coeziunea este asigurată de un 
ansamblu de mijloace lingvistice intra şi interfrastice prin care se realizează corespondenţa 
dintre elementele succesive ale unui discurs şi structura acestuia.  

Această calitate discursivă stabileşte funcţia de comunicare a sintaxei ca sistem ce 
impune modele de organizare sau configuraţii la suprafaţa textului, asigurând unitatea 
sintactică a discursului. Suprimarea unor mărci lingvistice dintr-un discurs afectează 
receptarea corectă a  

mesajului. Ex.: Am pierdut cartea pe care mi-ai dat-o / Am pierdut cartea(…)mi-ai 
dat-o;  

 N-am venit la tine, fiindcă ploua / N-am venit la tine,(….) ploua.  
 După Ducrot şi Schaeffer aceste mărci lingvistice funcţionează în calitate de indici 

sau instrucţiuni pentru auditor, jucând un rol esenţial în înţelegerea şi memorizarea 
textelor….înţelegerea unui discurs s-ar prezenta astfel sub forma unui proces de construire 
a unei reprezentări integrate, remaniate şi îmbogăţite progresiv, în cadrul căreia 
prelucrarea mărcilor lingvistice ar juca un rol de prim plan(10). 

Sintaxa este un domeniu esenţial în formarea capacităţilor de exprimare corectă. Ca să 
comunicăm trebuie să dispunem de un sistem gramatical complex, să facem posibilă 
conexiunea între mesaj şi forma care să-i dea expresie. În Dicţionarul general de ştiinţe ale 
limbii, sintaxa este definită drept „unul dintre nivelurile limbii, cel a cărui organizare se 
desfăşoară între cuvânt, ca unitate minimală, şi combinaţiile acestuia, propoziţii / fraze, ca 
unităţi maximale”(11). Autorii dicţionarului constată că, dincolo de consensul lingviştilor 
asupra existenţei nivelului sintactic, apar numeroase diferenţe privind numărul de niveluri 
acceptate şi repartiţia faptelor de limbă între niveluri, privind unităţile fiecărui nivel şi 
modul de concepere a acestora. La întrebări de genul: „ este morfologia un nivel distinct de 
sintaxă?” , „se poate lărgi sintaxa şi dincolo de nivelul propoziţiilor şi al frazelor, incluzând 
şi combinaţiile transfrastice?”, „ există, în cadrul sintaxei, două niveluri intermediare, al 
sintagmei şi al grupului sintactic, sau numai unul singur?”, „este enunţul o unitate a 
sintaxei?” etc. , răspunsurile sunt mult diferite de la o şcoală lingvistică la alta, depinzând, 
în esenţă, de teoria lingvistică adoptată. 

 ________________  
Potrivit sintaxei generative, cercetarea se poate face cu metode analitice, prin 

descompunerea succesivă a frazelor până la unităţile minimale sau prin combinarea, din 
aproape în aproape, a unităţilor, pornind de la cuvinte şi ajungând la unităţi maximale.  

 Teoriile lingvistice actuale confirmă ideea că există atâtea tipuri de sintaxă câte tipuri 
de abordare gramaticală şi de modele gramaticale s-au propus. 
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Cercetătorii au constatat, în numeroase studii despre sintaxă modernă, estomparea 
graniţei dintre sintaxă şi morfologie, mergând, uneori, până la desfiinţare, ceea ce are ca 
efect o extindere a domeniului sintaxei şi asupra unor fapte de morfologie. Această 
concluzie a făcut posibil studiul extins al unui cuvânt, din diverse perspective: sintactic, 
morfologic, lexical etc. 

Au apărut chiar concepte ale lingvisticii moderne care, prin esenţa lor, marchează 
schimbarea de optică asupra raportului dintre morfologie şi sintaxă. Astfel, sintagma 
minimală, concept al funcţionalismului francez, sugerează că domeniul sintaxei coboară şi 
la nivel intralexical, incluzând combinaţiile de moneme(12) corespunzătoare cuvântului 
flexibil şi celui derivat. De altfel, s-a observat că la nivelul limbajului au loc fenomene ale 
transgresării graniţei de la un domeniu gramatical spre altul, de la manifestarea scrisă la cea 
orală, existând chiar tendinţa de a înlocui limbajul literar cu cel familiar. Gramatica 
generativă, ca model de tip sintagmatic(13), aduce sintaxa în prim planul interesului 
lingvistic, subordonând sintaxei multe dintre faptele tradiţionale de morfologie.  

Morfosintaxa, concept izvorât dintr-o perspectivă integratoare asupra celor două părţi 
ale gramaticii, surprinde elementele de interferenţă, de contact între domenii. De altfel, s-a 
constatat că la nivelul limbajului au loc fenomene ale transgresării graniţei de la un 
domeniu gramatical spre altul, de la manifestarea scrisă la cea orală, existând chiar tendinţa 
de a înlocui limbajul literar cu cel familiar.  

Gramatica generativă aduce sintaxa în prim- planul interesului lingvistic, 
subordonând sintaxei multe dintre faptele tradiţionale de morfologie.  

 Ceea ce trebuie reţinut este că înţelegerea unui mesaj nu se reduce doar la 
identificarea cuvintelor din care este format, ci și la relațiile lor sintactice ale cuvintelor 
care se regăsesc în structurile discursive.  

 
 
La o analiză atentă, informaţia liniară, aparent, prin conectori pragmatici, poate fi 

destructurată pe niveluri sintactice, pe care emiţătorul le-a combinat, conştientizând ori nu 
acest fapt. În enunțul Vin destul de repede vorbitorul folosește automat conectorul de cu 
scopul evident de a crea unitatea discursivă necesară, altfel construcția ar fi fost neclară: 
Vin destul ...repede. Putem constata că situaţiile de comunicare de acest tip, în care există 
mai multe planuri informaţionale pe care vorbitorul încearcă să le înscrie într-o liniaritate 
discursivă aparentă, se regăsesc și la nivelul frazei, iar prelucrarea pragmatică a enunţului / 
discursului se impune cu necesitate.  

În enunţul Probabil, vine ploaia vom distinge două planuri informaţionale: unul al 
comunicării primare(14): „…vine ploaia”, care se înscrie în planul informaţiei obiective, şi 
altul, subiectiv: „Probabil…”, prin care vorbitorul îşi exprimă părerea în legătură cu 
informaţia primară, formula modalizatoare, ea însăşi predicat, având rolul de subiectivare a 
informaţiei. Discursul, în general, și discursul journalistic, în special, își desfășoară 
informația, uneori chiar din titlu, într-o plajă comunicaţională amalgamată în care autorul 
prezintă obiectiv un eveniment, dar intervine subiectiv, fie prin scurte comentarii, fie prin 
diferite semne grafice care sugerează aprobarea sau dezaprobarea, asupra unor aspecte 
prezentate sau asupra întregului conținut al textului: Șpagă de milioane de euro pentru 
achizițiile TAROM [?] / [Mai mult chiar], unul dintre învinuiți ar fi fost săltat, chiar dacă 
fusese operat cu trei zile înainte…(15) Felul în care emițătorul îşi construieşte discursul, 
face selecţia semnelor lingvistice pe care le utilizează, modul în care combină cuvintele, 
sintagmele, propoziţiile în frază, frazele în discurs, toate acestea converg către 
individualizarea mesajului, ce poartă amprenta subiectivității emițătorului. 



Revista de studii media / nr. 1, iunie 2012 

 146

 Valeria Guţu Romalo remarcă, în articolul Stilul relaxat în uzul limbii române 
actuale, efectul pe care mass-media poate să-l aibă asupra receptorilor în contextul unui 
cadru favorabil comunicării, existent în zilele noastre : 

____________ 
 
Din absenţa sentimentului de răspundere derivă neatenţia faţă de propria exprimare, 

iar dorinţa de audienţă şi succes favorizează căutarea cu orice preţ (chiar cu preţul 
corectitudinii şi al adecvării) a expresiei de efect”(16). 

Rezultatele acestui comportament „liber” pot avea un efect negativ, în sensul slăbirii 
exigenţelor faţă de exprimarea corectă, şi diferite „variante libere” vor fi acceptate drept 
modele în comunicare pentru mulţi vorbitori. Autoarea enumeră mai multe cauze de ordin 
subiectiv şi obiectiv care determină un astfel de comportament: „Componenta subiectivă 
priveşte calitatea competenţei lingvistice a autorilor textelor puse în circulaţie prin 
diversele publicaţii, prin emisiunile de radio şi de televiziune. Redactorii, reporterii, 
adeseori tineri şi foarte tineri, nu sunt totdeauna suficient de buni cunoscători ai normelor 
literare şi , mai ales, nu sun conştienţi de statutul de model pe care li-l acordă masele largi 
de locutori şi nici de răspunderea care se asociază cu acest statut”(17). 

 Pe de altă parte, după ani de tăcere ori de cenzură drastică din perioada comunistă, 
autorii, de altfel, ca toți românii, și-au recâștigat dreptul la exprimarea liberă, fapt care a 
dus, însă, la o îndepărtare de norma literară. Ioana Vintilă Rădulescu subliniază că această 
perioadă se caracterizează printr-o dinamică a uzului ieşită din comun, pe fondul unei 
libertăţi vecine cu anarhia, şi prin tendinţe de contestare şi modificare a normei. (18) 
Rezultatele acestui comportament liber se regăsesc în presă sub două aspecte: unul pozitiv, 
când jurnaliștii au proprietatea termenilor pe care îi folosesc corect în construcții 
jurnalistice coerente și clare; altul negativ, în sensul slăbirii exigenţelor faţă de exprimarea 
corectă şi al acceptării diferitelor variante libere drept modele în comunicare pentru mulţi 
vorbitori. Unii jurnalişti contestă modificările recente din DOOM2, pe care le califică drept 
„imbecile”: Când ultima ediţie a DEX-ului admite… greşeli de ortografie, cum sunt "nicio" 
sau "niciun" sub pretextul presiunii uzului, cine scrie corect ajunge să fie acuzat că nu ştie 
limba română. Mi se intamplă destul de des să mă uit în ediţia anterioară a Dicţionarului 
Explicativ, silit de presiunea permanentă a cuvintelor scrise aiurea sau întrebuinţate 
anapoda. În Cotidianul nu aplicam imbecilitatea întoarcerii limbii române la "sunt" şi la 
"â" din "i", prin acest ucaz neruşinat al Academiei Române, care s-a despărţit astfel de 
comunism, ignorând evoluţia limbii române, pentru a putea păstra liota de impostori care 
au invadat-o în comunism. 

____________ 
  
O rubrică utilitară pentru vorbirea şi scrierea corectă a limbii române ar fi oricând 

binevenită. Mă tem însă că, în ziar cel puţin, ea ar fi citită tot de cei care nu greşesc, nu de 
cei care au fost alfabetizaţi de invățători proşti. Când ministrul învăţământului, acest 
Adomniţei, vorbeşte o limbă română de o sinistră pauperitate, iar ministrul culturii, Adrian 
Iorgulescu, se scaldă extaziat în limbajul de lemn, e aproape o obraznicie să-i ceri 
românului de rând să fie mai cu moţ decât ei(19) – susţine Cristian Teodorescu, senior 
editor la ziarul Cotidianul. O asfel de atitudine, exprimată de un reprezentant al 
jurnalismului actual, demonstrează că cea de a doua ediție a DOOM-ului a fost elaborată 
fără să existe o consultare largă și suficientă, mai ales, cu cei pentru care limba română 
reprezintă instrumentul esențial în activitatea zilnică. De asemenea, neacceptarea noilor 
norme de către unii lingviști cu rol hotărâtor în stabilirea și susținerea hotărârilor 
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academice poate fi considerată o cauză esențială pentru modul ambiguu în care limba 
română este folosită în limbajul jurnalistic.  

 Apariţia recentă a două lucrări de importanţă majoră pentru normarea limbii române 
literare: Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române şi Gramatica limbii 
române, ambele apărute sub egida Academiei Române, a fost un răspuns la nevoia de 
actualizare a normelor limbii cu evoluţia firească a lexicului şi a posibilităţilor combinatorii 
ale cuvintelor în fluxul comunicării. Academicianul Eugen Simion salută apariţia DOOM-
ului, subliniind că este „o lucrare necesară, aşteptată de marele public, o lucrare de interes 
naţional, care,...,va fi utilizată de aici înainte ca unică sursă pentru aplicarea corectă a 
normelor academice în domeniul ortografiei limbii române(20).”  

Credem că este necesar să medităm asupra sintagmei „unică sursă” şi să înţelegem 
invitaţia pe care autorul o adresează, în primul rând, specialiştilor care trebuie să 
promoveze şi să aplice normele cuprinse în actualul DOOM. 

 
_____________  
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