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Nu doar presa românească se află în dificultate atunci când vine vorba 

despre aplicarea unor principii ale eticii şi deontologiei jurnaliştilor.  
De pildă, se poartă o adevărată dezbatere pe marginea creării unui „ 

Consiliu al Presei în Franţa” ca urmare a redactării şi publicării unui raport 
al Observatorului de deontologie a informaţiei şi a misiunii de expertizare 
sub incidenţa instanţelor de deontologie. Dar şi a dezbaterii întreţinute pe 
marginea viitorului regularizării presei în Regatul Unit al Marii Britanii, 
după eşecul a ceea ce s-a chemat în Marea Britanie, activitatea Press 
Complaints Commission(PCC). 
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Etica şi deontologia, necesare în toate domeniile de activitate (ştiinţă şi 
medicină,întreprinderi şi viaţa afacerilor,instituţii administrative şi politice) 
preocupă în mod deosebit sectorul media (afirmă analista Agnès Granchet*, 
Maître de Conférences la Université Panthéon-Assas (Paris 2). 

Întrebarea firească ar fi, cum am putea aplica legile eticii şi 
deontologiei fără a ajunge neapărat la instanţă: la mediere sau chiar la 
proces!  

Pe cât de complexă e abordarea temei, pe cât de pompoase sunt titlurile 
articolelor despre acest subiect şi a intervenţiilor din reviste,seminarii şi 
conferinţe, pe atât de aleatorie este realitatea.Având menirea de contribui la 
exercitarea liberă şi responsabilă a meseriei, deontologia, adoptată de bună 
voie de profesionişti, completează spaţiul liber lăsat în general de aplicarea 
regulilor juridice, oferind avantajul unei supleţi şi adaptabilităţi în elaborare 
şi aplicare.  

Tot Agnès Granchet remarcă faptul că instituţiile media 
(periodice,radio,cinema,comunicaţii în linie,edituri producţii 
audiovizuale,afişaj) sunt ele însele întreprinderi comerciale deci supuse 
concurenţei şi constrângerilor economice. Într-un asemenea context 
elaborarea şi aplicarea unei deontologii în media nu este prea evidentă. 

Spre deosebire de corpurile profesiilor liberale ( avocaţi, medici etc) în 
care exercitarea criteriilor este mai limpede reglementată,media foloseşte 
lucrători salariaţi. Ei sunt concuraţi astăzi pe Internet de „ non-profesionali” 
şi în acest context,elaborarea şi aplicarea criteriilor deontologie ale 
jurnalismului nu mai apar la fel de evidente. 

Etica şi deontologia din media trebuie să urmărească (vorbim despre 
obiectivele identificate pentru Franţa)  

-instituţiile susceptibile să constituie cadul de elaborare şi aplicare a 
principiilor etice şi deontologice  

-criteriile ordinului profesional  
-consiliile de presă şi organismele care examinează plângerile 
-mediatorii şi comitetele de etică 
-organizaţiile profesionale 
-instituţiile publice şi instaţele de reglementare  
-diferitele reguli etice sau deontologice care rezultă din intervenţia 

acestor instituţii 
-carta redacţională specifică unor instituţii anume 
principiile care derivă de organizarea profesională 
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-principiile care emană de la alte instituţii de exemplu cele de 
stat,instanţe de reglementare  

 chestiuni de deontologie confruntate cu reguli de conduită descrise 
în prealabil şi care sunt alese în funcţie de actualitate, printre anumite teme 
recurente relative la informaţia jurnalistică, culegerea de informaţii, 
jurnalism cladestin, relaţia cu sursele, conflictele de interese şi rezistenţa 
faţă de presiunea economică- patroni, acţionari, anunţurile de publicitate şi 
factorii politici; exactitatea şi obiectivitatea informaţiei -distincţie între fapte 
şi comentarii,între informare şi opinie - 

 respectarea persoanelor ( demnitate, viaţă personală, onoare, 
moralitate, copii şi adolescenţi )  

Învăţate încă de pe băncile facultăţii, asemenea cunoştinţe ar fi de 
natură să permită studenţiilor să obţină un punct de vedere critic faţă de 
diverse practici media şi să se pregătească la o exercitare mai bună a 
activităţii în viitorul lor profesional. 

În condiţiile în care canalele de difuzare a informaţiei s-au multipilicat, 
ba chiar au scăpat total de sub control, iată că un organism francez doreşte 
să-i pună pe jurnalişti la curent cu ce se mai petrece în materie de etică şi 
deontologie, propunând un curs scurt,cu durată de o zi , mai exact 7 ore de 
curs dedicat redactorilor şefi, jurnaliştilor, secretarilor de redacţie care vor şi 
trebuie să fie la curent cu obiectul cursului . 

Mai exact :„Intégrer les principes d’éthique et de déontologie dans sa 
pratique de l’information. Identifier les thèmes d’actualité 
sensibles.”(Integrarea principiilor eticii şi deontologiei în practica 
informaţiei.Identificarea temelor sensibile de actualitate ). Pentru cele 7 ore 
de curs organismul specilizat percepe o nimica toată, 560 euro şi nu dau aici 
toate datele de teamă ca toţi studenţii noştri şi jurnaliştii români să nu dea 
buzna acolo să afle ultimele noutăţi în materie de.  

Totuşi, nu rezist tentaţiei de-a enumera temele care sunt jaloanele 
acestui curs pentru că de multe ori comparaţiile sunt interesante şi se pot 
revela ca fiind instructive. Acestea ar fi : 

-Pilonii eticii jurnlistice,  
-Cunoaşterea principiilor fondatoare,  
-Carta jurnaliştilor :text fondator, evoluţii;  
-Texte proprii intreprinderilor de presă, radio, televiziune, 
-Luciditate, refuz,obstinaţie,ironie: patru stâlpi ai jurnalismului  
-Invitaţii, cheltuilei, cadouri: regulile şi riscurile 
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-Menţinea unei linii etice în faţa accelerării informaţiei;  
-Gestionarea presiunii directului (scoop);  
-Stăpânirea provocărilor anonimatului în epoca internetului. 
-Integrarea deontologiei în practica informaţiei;  
-Fapte diverse, procese; ce spune legea ? 
- Informaţia economică şi pericolul comunicării 
-Tratarea actualităţii politice cu obiectivitate  
-Reportaje în zone de război : să fii cât mai aproape pe teren, să păstrezi 

o distanţă ca jurnalist 
-Chestiunea filmărilor şi a interviurilor realizate fără consimţământul 

persoanelor implicate.  
- Cazul particular al minorilor  
-Deontologia, mai este ea difuzabilă în condiţiile informaţiei continue? 
-Cazul Wiki Leaks  
-Cazul News of the World( jurnalul britanic confruntat după 2007 cu 

revelaţiile legate de practica generalizată a ascultărilor ilegale de telefoane 
mobile ale personalităţilor, familiilor persoanelor victime ale unor situaţii 
foarte mediatizate.Acestea au determinat demisia şi condamnarea lui Clive 
Goodman,corespondentul însărcinat pentru Casa Regală şi demisia 
redactorului şef Andy Coulson. În 2011, Rupert Murdoch, director al News 
International, anunţa că News of The World îşi întrerupea apariţia după o 
viaţă de 168 de ani ;fusese cel mai vândut ziar în UK). 

Observăm, evident, teme generale şi cazuri practice. 
Valérie Pailler,Directoarea operaţională a CFPJ Médias,(Şcoală de 

jurnalism şi formaţiune continuă ) ne asigură că ne vom pune la punct cu 
toate acestea în cele... 7 ore de curs !Personal nu prea cred, sunt teme ample 
şi care necesită multă discuţie şi multă bătaie de cap.  

Trebuie totuşi să remarc faptul că sunt foarte interesante şi mi le-aş fi 
dorit ca bază de discuţie şi în jurnalismul nostru. La francezi însă există o 
Agora, un loc de dezbatere şi de sancţionare chiar a erorilor, a paşilor 
greşiţi, altul decât CNA!  

 
Forme dar şi fond în analiza deontologiei informaţiei  
Observatoire de la Déontologie de l’Information,ODI **(Observatorul 

pentru deontologia informaţiei )şi-a prezentat întâiul raport în 5 noiembrie 
2013 la Reuniunea Internaţională a Jurnalismului şi Informaţiei de la 
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Metz(aux 7e Assisses Internationales du Journalisme et de l’Information à 
Metz).  

Demersul de găsire a modalitaţilor de a urmări evoluţiile în domeniu şi 
mai ales de a le reglementa a început mult înainte.Întâi s-a creat APCP 
(Asociaţia de prefigurare a unui Consiliu al Presei în Franţa).După şase ani 
de activitate a acestui organism s-a constat totuşi că dezbaterile asupra 
deontologiei jurnaliştilor nu mai sunt tabu, cum se întâmpla înainte. 
Reuniunea reprezentanţilor presei scrise ( Etats Généraux de la Presse 
Ecrite)din toamna anului 2008 a recomandat crearea acestui Observator al 
practicilor presei, forum de dezbatere asupra deontologiei şi practicilor 
practice din presa franceză, însărcinat să elaboreze acest raport anual . 

De ce ? Tocmai pentru că s-au observat multe abateri de la o linie 
deontologică. La fel a remarcat şi CSA (Consiliul Superior al 
Audiovizualului ).Aşadar există două organisme de observaţie: cel al presei 
scrise şi cel al audiovizualului. 

Sub lupa acestor organisme au fost vreo 15 cazuri în ultimii ani dar, s-a 
remarcat faptul că sute de derive mai mult sau mai puţin grave, s-au produs. 
Concluzia era că aceste derive nu au ajuns să fie discutate în Franţa, în 
vreme ce în alte peste 20 de ţări europene, ele au făcut obiectul dezbaterilor. 
*** 

Părerea autorilor este că în Franţa trec prin sita observaţiei mult prea 
multe situaţii care ar trebui să fie amendate, condamnate,sancţionate 
(remarcă şi preşedintele ODI, Patrick Eveno) ! 

Nu ne propunem un studiu comparativ, Franţa -România, realităţile 
sunt foarte diferite,francezii se procupă intens de acest subiect de prea multă 
vreme şi apreciază încadrările foarte clare.  

 
Ce e un Observator ? Cum s-ar putea adopta această practică în 

presa românească?  
Un Observator este o unealtă de analiză, nu neapărat pentru satisfacerea 

unei cercetări ci în scopul informării asupra unei situaţii care ar da de 
gândit.Este un spaţiu de reflecţie şi de schimburi de idei asupra derivelor 
deontologice din media, pornind de la lucuri concrete, fără puncte de vedere 
apriorice şi fără părtiniri. Prima activitate a Observatorului este aceea de a 
aduna şi redacta fapte privind practicile private în raport de respectul 
deontologiei din informare, difuzate de toate genurile din media franceză 
(presă scrisă,radio, televiziune,informare prin Internet ) apoi analizarea caz 
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după caz , decantând cât mai exact cauzele care au condus la 
disfuncţionalităţi sau mecanismele care au permis erorie, abaterile.  

Un atelier de Observator se poate crea şi în cadrul unei Universităţi 
româneşti de jurnalism iar el ar putea să fie un laborator , o pepinieră pentru 
viitorii analişti din domeniul media. Sub constrângerile create de mediul 
politic şi economic, social precum şi de lipsa de independenţă a societăţii 
civile, acest Observator, ar avea el şanse chiar minime de reuşită ? 

Mi-am permis expunerea acestor idei şi a anumite aserţiuni, fiind din 
afara domeniului pedagogic, în calitatea mea de scriiotare şi jurnalistă, de 
realizator de televiziune dar mai cu seamă din postura mea de reprezentant 
al Observatoire d'Études Géopolitiques de Paris (www.etudes-
geopolitiques.com). 

Şi acest institut francez are drept scop promovarea şi dezvoltarea 
cercetării ştiinţifice în diferitele domenii ale geopoliticii şi relaţiilor 
internaţionale,în colaborare cu universităţi de prestigiu precum Facultatea de 
drept a Universităţii Paris Descartes, dar şi instituţii din alte ţări precum, 
Remald din Rabat, UOC din Barcelona, ECSSR din Abu Dhabi sau 
organizaţii internaţionale ca ISESCO,OIF etc. Cum transpunerea în presă a 
tuturor obiectivelor şi activităţilor OEG depinde fundamental de aplicarea 
corectă a regulilor eticii şi deonotologiei, şi nu în ultimul rând cum institutul 
se sprijină în principal pe cercetările şi activităţile profesoruluui Charles 
Saint -Prot****, este firesc faptul că dezbaterea naţională franceză asupra 
prefigurării unui Consiliu al Presei în Franţa este subiect de comentarii, 
mai cu seamă observând evoluţiile din alte spaţii, spre exemlu din lumea 
arabă. În ultimă instanţă, cu toate că există reguli generale, modul de 
aplicare la realităţi este diferit.  

Tipul de activitate al Observatorului al cărui raportor sunt, se aseamănă 
cumva celui despre care am vorbit mai sus. Importanţa şi valoarea 
raporturilor redactate şi prezentate este însă mereu proporţională cu felul în 
care persoanele care îl reprezintă sunt respectate în mediile intelectuale şi în 
societatea respectivă, în ce măsură cuvântul lor poate ajunge la confraţi, 
poate fi ascultat obiectiv ,fără părtinire,fără constrânegri de nici un fel.Câtă 
vreme la noi, în România,respectul activităţii intelectualilor care nu sunt 
neapărat tributari unui angajament public sau privat este atât de diminuat, 
aproape inexistent, probabil realizarea şi eficientizarea unui astefel de 
Observator, rămâne o utopie.  
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