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REPERE ALE INSTITUŢIONALIZĂRII 
SISTEMULUI MEDIA. 

MODELUL INSTITUŢIONAL FRANCEZ 

Prof. univ. dr. Cristian Florin Popescu 
Universitatea Hyperion 

„Libertatea presei nu este un privilegiu 
al jurnaliștilor, ci un drept al cetățenilor”. 

(Reporters sans Frontières) 

Since the early times of democracy, the role of media in preserving the 
freedom of opinion and information was in the core of constituitional 
provisions, but also a key point in all the declarations of principles, both in the 
USA and Europe. Media is considered the voice of the people, of civil society. 
Media freedom is the freedom of the people. But this freedom is balanced by 
responsability – which is the loyalty of each journalist/media organization to 
his audience. The sense of responsability is shaped by rules, principles, ethical 
values combined with professional skills. The so called advanced media forged 
during centuries coherent sets of organization rules, able to fulfil the media 
role in a democracy. The French pattern could be an important model for 
Romanian media, because of its coherence, clarity and flexibility.  

Keywords: freedom of opinion and information, civil society, 
responsability, professional skills, ethical values.  

I. Preliminarii 

„Ideea” şi realitatea a ceea ce azi numim stat de drept s-au conturat, cristalizat şi 
implantat în paralel cu diversificarea şi dezvoltarea comunicării publice (în primul rând, în 
veştmântul comunicării media). Am putea spune, deci, că stat de drept şi media 
pluraliste (concretizare a libertăţii de exprimare, deci a comunicării, deci a co-participării) 
sunt consubstanţiale. 

 Şi, ca o concluzie rapidă, am putea bănui că o corectă funcţionare a media contribuie, 
alături de multe alte procese instiuționale și sociale la buna funcţionare a statului de drept. 

 De notat (sau de amintit) că într-un stat de drept demn de acest nume, media nu 
aparţin, nu sunt conduse, controlate de instituţiile statului (situația instituților publice – 
televiziune, agenție etc. în unele țări europene dezvoltate nu schimbă semnificația acestei 
aserțiuni, pentru că legile lor de funcționare prevăd modalități clare/concrete prin care 
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independența editorială este prezervată). Media aparţin (sau sunt instrumentele sau/şi 
făuritoarele, chiar dacă nu singurele, ale) sferei publice. 

 „Prin sferă publică – subliniază Jürgen Habermas în lucrarea The Public Sphere. An 
Encyclopedia Article – înţelegem în primul rând, o parte a vieţii noastre sociale în care se 
poate forma ceva asemănător opiniei publice. Accesul este garantat tuturor cetăţenilor. O 
parte din sfera publică ia naştere în fiecare conversaţie în care indivizi privaţi se adună în 
vederea formării unui organism public. Aceştia nu se comportă nici ca persoane aparţinând 
unui grup profesional, nici ca oameni de afaceri tranzacţionând afaceri private, nici ca 
membri ai unui ordin constituţional supuşi constrângerilor juridice ale birocraţiei de stat. 
Cetăţenii se comportă ca un organism atunci când dezbat fără restricţii – adică având 
garanţia libertăţii de adunare şi asociere şi libertatea de exprimare publică a opiniilor – 
chestiuni de interes general. Într-un organism public mare acest tip de comunicare necesită 
mijloace specifice de transmitere a informaţiilor şi de influenţare a acelora care le 
recepţionează. Astăzi, ziarele, revistele, radioul şi televiziunea reprezintă mijloacele 
sferei publice [subl. n.]. Sfera publică, în calitate de sferă care intermediază între societate 
şi stat, în care publicul se organizează în calitate de purtător al opiniei publice, concordă cu 
principiul sferei publice, acel principiu al informaţiei publice pentru care, pe vremuri, se 
lupta împotriva poliţiilor secrete ale monarhiilor şi care, de atunci, a făcut posibil controlul 
democratic al activităţii statului” [Cf. Sparks, 2006; 65]. 

Controlul democratic asupra activităţii instituţiilor statului de către „sfera 
publică” coincide cu o serie de funcţii media identificate/descrise de sociologii media. 

Astfel, Harold. H. Lasswell gândeşte relaţiile funcţionale ale media cu sistemul 
social, dispuse pe trei planuri: (a) „supravegherea mediului, dezvăluind tot ceea ce ar putea 
ameninţa sau afecta sistemul de valori al unei comunităţi sau al părţilor care o compun; (b) 
punerea în relaţie a componentelor societăţii, pentru a produce un răspuns faţă de mediu; (c) 
transmiterea moştenirii sociale”.  

Media corelează diferite componente ale societăţii. Media transmit moştenirea socio-
culturală de la o generaţie la alta [apud Mattelart et al., 2001; 29]. 

Funcţia de supraveghere este foarte apropiată (uneori până la suprapunere) de 
funcţia câine de pază (watch-dog), în virtutea căreia înfloreşte, de exemplu, jurnalismul de 
investigare. 

Supravegherea mediului generează informarea (ştirile de interes public). Aceasta se 
realizează prin relaţia jurnalist-sursă şi, la rândul ei, instituţia „supravegheată” recurge la 
propriul discurs (de informare, de explicare, de justificare etc.) - Relaţiile Publice 
(comunicarea instituţională). 

Într-un stat democratic, ţelul tuturor comunicatorilor este punerea în circulaţie publică 
a unui flux de informaţii relevante corecte (complete, oportune, concordante cu realitatea, 
respectând cu stricteţe proprietatea exprimării). Iar realizarea acestui deziderat într-o 
măsură acceptabilă depinde de priceperea de a comunica sprijinită, interrelaţionată cu 
reţeaua etică unanim admisă: onestitatea. 

Media şi instituţiile statului de drept/„Modelul” francez al profesiunii 

Preceptele profesiunii jurnalistice – le-am putea numi „clasice” din perspectiva 
„modernităţii târzii” pe care o traversăm – conform cărora jurnalistul nu trebuie/nu are 
dreptul să se substituie justiţiei, poliţiei, sistemelor sociale (învăţământ, biserică), 
structurilor sociale (familia) – par a se afla într-o mutaţie/transformare mai mult decât 
spectaculoasă. 
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 La o examinare mai atentă, fenomenele sunt însă complexe şi nuanţate. În plus, apar 
note, accente, comandamente mai mult sau mai puţin riguroase în funcţie de zona culturală, 
politică-socială la care ne raportăm. 

 În Rezoluţia 1003 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la 
Etica Jurnalistică, apar, de pildă, aceste aserţiuni. 

 „(9) Puterile publice nu trebuie să considere că deţin monopolul asupra informaţiei. 
Reprezentativitatea publică autorizează acţiunea în vederea garantării şi dezvoltării 
pluralismului mijloacelor de informare şi asigurării întrunirii condiţiilor necesare exercitării 
libertăţii de exprimare şi a dreptului la informare, excluzând cenzura prealabilă. 

 (...) (15) Nici editorii sau proprietarii, nici jurnaliştii nu trebuie să considere că 
informaţia le aparţine. Într-o întreprindere dedicată informaţiei, aceasta nu trebuie tratată 
ca o marfă, ci ca un drept fundamental al cetăţenilor [subl. n.]. În consecinţă, nici 
calitatea informaţiilor sau a opiniilor, nici sensul acestora nu trebuie exploatate în sensul 
creşterii numărului de cititori sau auditori, în consecinţă, a resurselor publicitare. 

 (...) (17) Informaţia şi comunicarea, sarcini de care se achită jurnalismul prin 
intermediul mijloacelor de informare şi prin sprijinul deosebit al noilor tehnologii, au o 
importanţă deosebită în dezvoltarea individuală şi socială. Ele sunt indispensabile 
unei vieţi democratice întrucât, pentru ca democraţia să se poată dezvolta plenar, 
trebuie garantată participarea cetăţenilor la problemele publice [subl. n.]. Or, acest 
lucru ar fi imposibil dacă cetăţenii nu ar primi informaţia necesară cu privire la problemele 
publice, lucru care trebuie asigurat de media. 

 (...) (19) Totuşi, ar fi falsă deducţia că mijloacele de informare reprezintă opinia 
publică. Sau că acestea trebuie să înlocuiască funcţiile proprii puterilor publice sau 
ale instituţiilor cu caracter educativ sau cultural, cum ar fi şcoala [subl. n.]. 

(...) (21) În consecinţă, exercitarea jurnalismului nu trebuie să condiţioneze, nici să 
mediatizeze informaţia adevărată sau imparţială, nici opiniile oneste, cu pretenţia de a 
crea sau forma opinia publică [subl. n.], având în vedere că legitimitatea sa rezidă în 
faptul că asigură dreptul fundamental al cetăţenilor la informare, în cadrul respectării 
valorilor democratice. În acest sens, legitimitatea investigaţiei jurnalistice îşi află limitele în 
veridicitatea şi onestitatea informaţiilor şi opiniilor, fiind incompatibilă cu orice 
campanie de presă realizată pe baza unor luări de poziţie apriorice şi pusă în serviciul 
unor interese particulare” [subl. n.]. 

 
În acest context eruropean, „modelul” francez al profesiunii, are următoarea 

înfăţişare și funcționare.  
Mai întâi, câteva cifre. În Franța, 37.000 de jurnaliști, dintre care 16.000 femei, sunt 

titulari ai cartei de presă. Fie că lucrează pentru televiziune, pentru radio, pe Internet sau în 
presa scrisă, acești titulari trebuie să se încadreze unor criterii specifice, stabilite printr-o 
lege din 1935. Această cartă le conferă un statut, drepturi dar și îndatoriri (mai ales de ordin 
deontologic). Pe de altă parte, în Franța apar 4200 de titluri de presă scrisă, acestea fiind 
inventariate de Direction du développement des médias, aparținând Ministerului culturii și 
al comunicării. 

Există în acest moment în Franța, 11 facultăţi de jurnalism care sunt „agreate de 
profesiune” (această formulare semnifică întâi de toate o continuă legătură 
instituționalizată/legiferată dintre mediul de formare şi „piaţa muncii”). 

 (1) Prin lege, aceste facultăți dispun de dotarea tehnică a instituţiilor media. 
Consecinţe: studenţii se formează în condiţii foarte apropiate de condiţiile reale în care vor 
lucra. Deci timpul de adaptare în momentul angajării este drastic economisit. 
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 (2) Facultăţile propun module de formare permanentă, pornind de la provocările 
realităţii momentului, beneficiarii fiind exact jurnaliştii în activitate. (Este mai degrabă un 
„moment” de meditaţie profesională). 

 (3) „Conform decretului din 17 ianuarie 1936, modificat de ordonanţele din 30 
sepembrie 1944, din 22 martie 1945 şi decretele din 16 ianuarie 1947 şi din 22 iunie 1949, 
inserate în articolele R. 761-3 ş. u. din Codul Muncii, au fost fixate condiţiile în care se 
obţine legitimaţia de presă (carte de presse). Ea este atribuită de o comisie, numită 
Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, formată din 16 
membri: 8 reprezentanţi ai patronatului (7 directori de agenţii şi ziare + 1 din audiovizual 
din sectorul public); 8 reprezentanţi ai jurnaliştilor profesionişti. Comisia se înnoieşte în 
totalitate din trei în trei ani. (...) Există şi o «comisie superioară» care rezolvă cererile. Cel 
care doreşte legitimaţia, depune o cerere după trei luni de stagiu de încercare. Anexează 
dovada identităţii şi a naţionalităţii, nota asupra antecedentelor, cazier nou de trei luni, 
afirmaţia sub cuvânt de onoare că jurnalismul este principala sa ocupaţie, angajamentul de a 
informa comisia cu privire la orice schimbare în situaţia sa. Legitimaţia se eliberează pentru 
primii doi ani de activitate. 

Convenţia colectivă a jurnaliştilor a acordat o reducere a stagiului la un an, pentru 
absolvenţii diplomaţi ai uneia dintre şcolile agreate de profesiune. 

 (4) În prezent, majoritatea covârşitoare a leadership-ului media în Franţa, preferă să 
angajeze absolvenţi ai facultăţilor de jurnalism (fireşte, ai acelora „agreate de profesiune”). 

 (5) Este limpede că aceşti absolvenţi, pe lângă abilităţile practice, dispun de o cultură 
profesională (cel puţin acceptabilă): etică-legislaţie şi, de la caz la caz, politologie. 

 (6) Statutul jurnalistului este o lege clară, cuprinzătoare, care îşi aduce contribuţia la 
realizarea dezideratului ca publicul să ştie în fiecare moment cine este acela care i se 
adresează” [Friedmann, 1994; 93-96]. 

 (6 a) „Convenţia colectivă, semnată la 1 noiembrie 1976 de către organizaţiile 
editorilor şi jurnaliştilor, garantează: recunoaşterea libertăţii de opinie a jurnaliştilor, cu 
condiţia ca exprimarea ei publică să nu atingă interesele întreprinderii (art. 5); dreptul de a 
adera liber la un sindicat sau de a nu aparţine nici unui sindicat (art. 3); dreptul de a refuza 
orice constrângere cu caracter publicitar şi orice muncă de publicitate redacţională (art. 6); 
posibilitatea de a colabora în exteriorul întreprinderii, cu condiţia ca salariatul să informeze 
conducerea (art. 7); spor de vechime (art. 20, 21); indemnizaţie de noapte (art. 27); al 
treisprezecelea salariu pe an (art. 22)” [Friedmann, 1994; 98-99]. 

 
Definirea jurnalistului profesionist din punct de vedere juridic 

este aceasta în legislaţia franceză (Cf. Legea din 29 martie 1936, 
încorporată în actualul Cod al Muncii, Articolele L. 761 şi R. 761): 
"Jurnalistul profesionist este acela care are drept ocupaţie constantă şi 
retribuită exercitarea profesiunii sale într-una sau mai multe publicaţii 
cotidiene sau periodice sau într-una sau mai multe agenţii de presă şi 
ale cărui venituri provin în principal din această activitate". Prin 
extensie, aceste prevederi se aplică şi jurnaliştilor din radio şi 
televiziune [Solal et al, 1980; 158]. De asemenea, sunt asimilaţi 
jurnaliştilor profesionişti colaboratorii direcţi ai redacţiei: redactorii 
traducători, stenografi, corectori, reporteri-desenatori, fotoreporteri, fiind 
excluşi agenţii de publicitate. În virtutea acestui cadru legislativ, 
jurnalistul are dreptul de a încheia un contract de muncă individual cu 
patronatul. Jurnalistul are libertatea de a face parte sau nu dintr-un 
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sindicat al profesiunii. Are libertatea invocării clauzei de conştiinţă. Are 
obligaţia de a-şi asuma responsabilităţile morale care decurg din 
exercitarea acestei profesiuni. 

În prezent, în plan european, Rezoluţia 1003 (1993) cu privire 
la etica jurnalistică adoptată în România în urma Hotărârii Nr. 25/12 
septembrie 1994 a Parlamentului României, cuprinde la articolul 32, 
intitulat Statutul redacţiei jurnalistice, următoarele prevederi: "În 
întreprinderile cu specific informaţional, editorii, proprietarii şi jurnaliştii 
trebuie să coabiteze. În acest scop, trebuie stabilite statute ale redacţiei 
jurnalistice pentru a reglementa raporturile profesionale ale jurnaliştilor 
cu patronii şi cu editorii în cadrul mijloacelor de informare, independent 
de obligaţiile normale între partenerii sociali. În cuprinsul acestor 
statute, se poate prevedea existenţa unor comitete de redacţie". 

 
 
 
(7) La rândul ei, clauza de conştiinţă reprezintă o reglementare legislativă franceză 

demnă de urmat. 
 

Clauza de conştiinţă 
Singura ţară unde clauza de conştiinţă este legiferată (este 

inclusă în Statutul Jurnalistului, capitol aparte în Codul Muncii) este 
Franţa. Clauza de conştiinţă 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 conştiinţă, jurnalistul poate părăsi instituţia bucurându-se de toate 
drepturile salariale (concedii, vechime) de care beneficia în virtutea 
contractului de muncă.  

În plan european, statutul clauzei de conştiinţă este departe de 
a fi elucidat. La articolul 14 al Rezoluţiei 1215 (1993) cu privire la 
etica jurnalistică, se menţionează: "(..) Trebuie întărite garanţiile 
libertăţii de exprimare a jurnaliştilor care sunt în ultimă instanţă, cei care 
transmit informaţia. Pentru aceasta, trebuie găsite nuanţele juridice şi 
elucidată natura clauzei de conştiinţă şi a secretului profesional cu 
referire la sursele confidenţiale, armonizând dispoziţiile naţionale, în 
vederea aplicării acestora în cadrul mai larg al spaţiului democratic 
european".  

 
 
(8) Franţa este una dintre democraţiile consolidate, unde este în vigoare o lege a 

presei (Legea din 29 iulie 1881, care reglementează libertatea presei), 
amendată/completată până în zilele noastre. 

 (9) Agence France Presse dispune, la rândul ei, de o lege proprie de funcţionare care 
îi asigură cu adevărat independenţa editorială. 

 (10) Sondajele de opinie, odată publicate, fac obiectul unor reglementări speciale. 
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Sondajul de opinie: aspecte legislative 
Se pare că în Franţa, nimic din ce are contact cu comunicarea 

media nu a rămas nereglementat. Iată, mai întâi, argumentarea: 
"Datorită folosirii tot mai frecvente în domeniul politic a sondajului de 
opinie şi a <<simulării votului>> care, incontestabil, constituie un 
element de informare a opiniei publice, legiuitorul a considerat 
necesar să formuleze o serie de reguli menite să evite unele excese. 
Acesta este obiectul Legii din 19 iulie 1977" [Solal et al, 1980; 267]. 
Lucien Solal simte nevoia să sublinieze că această lege nu 
reglementează sondajul de opinie decât în măsura în care acesta este 
făcut cunoscut publicului. Astfel, publicarea sondajului trebuie să 
conţină "numele organismului [institutului de sondare], numele şi 
calitatea cumpărătorului sondajului, numărul persoanelor intervievate 
şi datele la care s-au realizat interviurile". O Comisie a Sondajelor 
creată pe lângă Ministerul Justiţiei, formată din nouă înalţi magistraţi, 
are acces la "documentaţia sondajului". În primul rând, poate fi 
controlat eşantionul. De notat, în egală măsură, că sub incidenţa 
acestei legi intră şi media - dacă difuzează rezultatele unui sondaj 
care, într-un fel sau altul, ar încălca prevederile legii sau care ar fi voit 
incorect. Întrebarea - Cui serveşte această lege? - este (aproape) 
retorică. În primul rând, publicului (cetăţeanului). În paralel, Agenţia 
France Presse a instituit drept regulă - cu urmări directe asupra 
tuturor beneficiarilor ei, nepublicarea sondajelor realizate în Franţa, pe 
un eşantion mai mic de 1.000 de persoane, sondajul astfel realizat 
nefiind considerat suficient de reprezentativ [Pigeat, 1982; 221]. 

 
 
 Este evident că, prin prisma acestui dispozitiv normativ, fiecare cetăţean francez 

(cititor/ascultător/telespectator) ştie foarte clar cine i se adresează şi, mai mult decât atât, 
are garanţia că cel care i se adresează îndeplineşte o serie de condiţii nu numai profesionale, 
ci şi etice-cetăţeneşti. (Or, identificarea fără dubiu a emiţătorului reprezintă o primă 
condiţie a realizării clarităţii/proprietăţii comunicării). De aici rezultă că 
încrederea/neîncrederea publicului în media se poate construi în bună măsură raţional, pe 
baza unor elemente relevante/controlabile, deci lipsite de ambiguitate. 

 
*   * 

* 
 
 Evident, este inutil să comparăm punct cu punct cele zece criterii/domenii aparţinând 

„modelului” francez cu situaţia actuală a profesiunii în România. 
 Cert este că relaţia profesiune-învăţământ jurnalistic nu are conţinut. Întâi de toate, 

pentru că organizarea jurnaliştilor nu este suficient de coerentă. Clubul Român de Presă, 
fără să fie recunoscut de întreaga profesiune, încearcă timid (de-abia în anul 2007) să 
realizeze măcar un recensământ al jurnaliştilor (al acelora care se autointitulează jurnalişti). 
Chiar şi în momentul când această acţiune se va fi realizat, nu vom şti să răspundem foarte 
clar la întrebarea ”cine sunt aceia care ni se adresează”.   

Este cert însă, că atâta vreme cât profesiunea nu se va organiza, astfel încât să devină 
un interlocutor instituţional de care să se țină cont, atât în chestiunile palpabile, cât şi în 
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acelea de principiu, care o privesc/o ating, ea este cât se poate de vulnerabilă, atât în faţa 
derapajelor (de multe ori insidioase, și tot de multe ori ostentative ale) actorului politic, dar 
şi în faţa derapajelor/încercărilor de abuz ale actorului patronal. În prima variantă, ne aflăm 
în faţa tentației manipulării, a unei forme sofisticate de cenzură, în a doua, avem o variantă 
oarecum originală a cea ce se numeşte muncă la negru. În ambele situaţii însă, putem vorbi 
despre inexistenţa loialităţii faţă de profesiune, adică faţă de menirea ei într-un stat de drept: 
aceea de a îndeplini un serviciu public. Și deci, a inexistenței/a neconștientizării 
loialității fundamentale a jurnalistului: loialitatea față de publicul lui. 

 Din aceste unghiuri de abordare, s-ar putea bănui că jurnalistul român postdecembrist 
se află într-un stadiu al pre-eticii profesionale. De foarte multe ori, jurnaliștii români (a 
căror medie de vârstă este în continuare foarte crudă) au de parcurs un drum lung de 
achiziționare de cunoștințe și, mai ales, de internalizare a unor principii și poziționări clare. 
Formulările articolului 13 din mult invocata aici Rezoluție 1003 pe care îl cităm în 
încheiere, au nevoie să se umple cu conținut în media din România.  

  
 

(13) „În cadrul întreprinderii propriu-zise, editorii trebuie să 
convieţuiască cu jurnaliştii, ţinând seama de faptul că respectarea 
legitimă a orientării ideologice a editorilor sau a proprietarilor este 
limitată de exigenţele de nestrămutat ale veridicităţii ştirilor şi ale 
rectitudinii morale a opiniilor necesare conformării la dreptul 
fundamental al cetăţenilor la informaţie” (Rezoluţia 1003 (1993) a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica 
jurnalistică). 
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