
Revista de studii media / nr. 3, iunie 2014 

 29

 
 
 

Mass-media între etică,  
influență politică și presiunea pieței 

 
Lector univ.dr. Gelu Sabău 

 
 

Abstract: The present paper aims to explore the relation 
which might occur between the professional field of mass-
media, the laws of economic games and the political influence 
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starting from the concept of public sphere as theorized by J. 
Habermas, the function which the media assumes in a 
democracy. After this I tried to show, by characterizing the 
Eastern European media, what the differences are between the 
model of classic liberalism and the realities from Eastern 
Europe. In the last part of the paper I have tried to question the 
hypothesis drawn by the American professor P. Gross, 
according to which the economical liberalization of the mass-
media may lead to the professionalization of the field. I have 
pointed out some features which make the Romanian media 
highly incompatible with such a hypothesis. 
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Presa și liberalismul clasic 
Este o sintagmă binecunoscută, devenită aproape clișeu, aceea că într-o 

democrație presa este „a patra putere în stat” sau că presa joacă rolul de 
„câine de pază” al democrației. Desigur, aceste sintagme se referă la rolul pe 
care trebuie să-l joace presa în societatea democratică, acela de actor care 
sancționează abuzurile pe care puterea politică tinde în mod inerent să le 
comită. La consacrarea unor astfel de sintagme despre rolul presei în 
democrație a contribuit în bună măsură fundamentarea teoretică elaborată de 
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filosoful german Jurgen Habermas, în cunoscuta sa lucrare Sfera publică și 
transformarea ei structurală.10. În articolul de față voi încerca o abordare 
critică a acestei perspective de abordare a fenomenului mass-media, cu 
referire în special la societatea românească contemporană.  

 Sfera publică, în accepția pe care i-o dă Habermas, este constituită din 
totalitatea opiniilor indivizilor care, în calitatea lor de persoane private, își 
exprimă punctul de vedere referitor la problemele de interes public. Pentru a 
face parte din sfera publică opiniile personale trebuie să îndeplinească două 
criterii: să fie întemeiate rațional și să aparțină unor persoane autonome, 
adică unor persoane independente de aparatul puterii de stat11.  

 Procesul de raționalizare a vieții publice se petrece în Europa secolului 
al XVIII-lea și este strict legat de emergența noii clase burgheze. Burghezii 
sunt cei care, bazându-se pe proprietate, susțin autonomia vieții private și, 
prin economia capitalistă care promovează schimbul în condiții egale, susțin 
consolidarea unor reguli de activitate independente de autoritățile politice12. 
Forma predilectă sub care se manifestă inițial rațiunea publică este salonul 
literar, ca modalitate de exercitare a opiniei și a judecății estetice sub forma 
argumentului rațional. Treptat, sfera publică literară capătă valențe politice, 
în momentul în care practica argumentării raționale devine un exercițiu 
autonom13.  
                                                 
10 Lucrarea a apărut în Germania, în anul 1962, și a fost tradusă în limba română 
de Janina Ianoși, cu titlul Sfera publică și transformarea ei structurală. Studiu 
asupra unei categorii a societății burgheze, Editura Comunicare.ro, București, 
2005;  
11 J. Habermas subliniază condițiile apartenenței la sfera publică: „a dobândi 
atributele autonomiei private ce definesc persoana ca proprietar și ca om cultivat.” 
(J. Habermas, op. cit., p. 135);  
12 „natura funcției propriu zise (a sferei publice) poate fi sesizată numai în temeiul 
unei analize de ansamblu a respectivei faze de evoluție a societății burgheze, 
anume a fazei în care schimbul de mărfuri și munca socială se emancipează decisiv 
de sub tutela directivelor statale.” (Ibidem, p. 123);  
13 Habermas subliniază efectele instituirii unei sfere publice asupra practicilor 
sociale: 1) comunicarea socială începe să facă abstracție de statutul social. Se ia în 
considerare tot mai mult autoritatea argumentelor și egalitatea valorilor în fața 
ierarhiei sociale; 2) se discută public subiecte care până atunci erau apanajul 
autorităților statale sau ecleziastice; 3) subiectele de discuție nu se mai adresează 
doar unui anumit public, ele devin potențial deschise oricărui public. Toate aceste 
transformări se produc pe măsură ce rațiunea câștigă teren în fața ierarhiei sociale, 
a cutumelor sau a tradiției. (Ibidem, p. 86);  
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 Acestea sunt motivele pentru care sfera publică apare ca o categorie a 
lumii moderne, o dată cu dezvoltarea economiei capitaliste și apariția clasei 
burgheze. Habermas consideră că dezvoltarea sferei publice (cu criteriile 
necesare pentru ca individul să aibă acces la acest statut – respectiv, 
proprietatea și instruirea) este garantată doar în condițiile formulate de 
ipotezele economiei clasice liberale (Jeremy Bentham sau Adam Smith): 1) 
individul se comportă conform principiului maximizării profitului, în 
condițiile garantării liberei concurențe care să-i ofere câteva legi imanente la 
care să se poată raporta; 2) societatea corespunde modelului atomizat – ea 
este una a micilor producători egali între ei, unde nici unul nu are privilegii 
și nu domină piața prin monopol; 3) în aceste condiții piața funcționează 
conform legii cererii și ofertei, care se vor echilibra permanent între ele14.  

 Prin logica pieței care se impune treptat în societate se reduce 
arbitrarul puterii, dominant în societatea premodernă, iar rațiunea devine un 
instrument care contribuie la elaborarea legilor și a unor proceduri de 
exercitare a puterii, născându-se astfel statul de drept: „legea pe care 
executivul și justiția trebuie să o respecte trebuie să fie pentru toți și fiecare 
în aceeași măsură constrângătoare; în principiu ea nu trebuie să admită nici 
o dispensă, nici un privilegiu. Prin aceasta legile statului corespund legilor 
pieței: nici unele, nici celelalte nu fac nici o excepție față de cetățeni și față 
de persoane private15”.  

 Așadar, o dată cu emergența economiei capitaliste și raționalizarea 
vieții publice, opinia publică este cea care capătă un cuvânt de spus asupra 
politicului prin „tribunalul rațional” pe care ajunge să-l constituie: „pentru 
că „este expusă unei multitudini de tentații”, exercitarea puterii politice are 
nevoie de controlul permanent al opiniei publice; caracterul public al 
dezbaterilor parlamentare asigură „supravegherea din partea publicului”, a 
unui public a cărui capacitate critică era de la sine înțeleasă: în totalitatea sa, 
the public, le corps publique, constituie un complet de judecată care 
valorează mai mult decât toate tribunalele laolaltă16”. Acest fapt este posibil 
în cadrul unui sistem politic reprezentativ, dându-i totodată tocmai 
caracterul opus față de un regim absolutist. Liberalul francez François 
Guizot este cel care subliniază elocvent aceste trăsături ale regimului 
                                                 
14 Ibidem, pp. 135 – 136;  
15 Ibidem, p. 130;  
16 Ibidem, p. 149 – 150;  
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democratic: „caracterul sistemului este cel care nu admite nicăieri 
legitimitatea puterii absolute de a obliga pe toți cetățenii să caute fără 
încetare și cu orice prilej adevărul, rațiunea, justiția, care trebuie să regleze 
puterea de fapt. Este tocmai ceea ce face sistemul reprezentativ: 1. prin 
intermediul discuției, ce obligă puterile să caute în comun adevărul; 2. prin 
intermediul publicității, care aduce sub privirile cetățenilor puterile ocupate 
cu această căutare; 3. prin intermediul libertății presei, care îi provoacă pe 
cetățeni să caute adevărul și să-l spună puterii17”. De aici și importanța 
rolului pe care-l joacă presa într-o democrație liberală și semnificația 
deosebită pentru o democrație pe care o are libertatea de exprimare. 

 Dacă acest fenomen al dezvoltării sferei publice apare o dată cu 
avântul clasei sociale a burgheziei, bunul cetățean al democrației liberale, 
cel care constituie societatea civilă, se aseamănă bunului burghez. 
Societatea civilă este formată din acei indivizi autonomi, care-și cunosc și-și 
apără interesele în mod rațional, și care au o funcție critică esențială pentru 
funcționarea unei societăți democratice: „Cetățenii unei democrații trebuie 
să fie doritori și capabili (în stare să raționeze, informați și dispunând de o 
anumită elocvență) să-și asume responsabilitatea pentru viața publică, adică 
să fie implicați în ea într-o anumită calitate, măsură și manieră ținând de 
alegerea sa. Ei trebuie să fie ființe libere, sociale, etice și morale. 
Dimensiunea morală și cea etică constituie sâmburele societății civile.18” 
Acestea sunt condițiile care se cer așadar unor buni cetățeni într-o societate 
democratică: să fie oameni liberi – prin aceasta înțelegând capacitatea de a-
și folosi în mod autonom rațiunea și de a decide în anumite probleme 
conform propriei conștiințe, dar și o anumită libertate socială pe care le-o 
poate oferi proprietatea privată. De asemenea dimensiunea etică și morală, 
care constă în cunoașterea interesului general și în capacitatea de a distinge 
între bine și rău, pe baza unor argumente morale, este esențială pentru 
funcționare societății civile. 

 Chiar dacă dimensiunea etică este „sâmburele societății civile”, aceasta 
nu se poate totuși manifesta fără accesul la instrumentul privilegiat cu 
ajutorul căruia se formează opinia publică: mass-media. De aici, încă o dată 
                                                 
17 Fr. Guizot, Histoires des origines du gouvernement representatif en Europe, p. 
10, apud J. Habermas, op. cit., p. 151;  
18 P. Gross, Mass-media și democrația în țările Europei de Est, Editura Polirom, 
Iași, 2004, p. 29;  
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importanța importanța și caracterul de „putere” care îi revine presei. Iar dacă 
un bun cetățean al unei democrații liberale trebuie să fie un individ liber 
(atât din perspectivă intelectuală cât și materială) și moral, atunci putem 
deduce condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un „bun jurnalist”. 
Așadar, pe lângă elocvență și „capacitatea de raționare”, adică calitățile 
profesionale inerente, respectarea unor norme etice și deontologice sunt și 
ele necesare jurnalistului care vrea să se ridice la nivelul pe care-l impune 
condiția presei într-o democrație. 

 
  
Presa în Europa de Est 
 
Dacă democrația cere un anumit „tip” de cetățean și impune anumite 

norme profesiei de jurnalist, este momentul să ne întrebăm dacă se respectă 
aceste criterii în România post-decembristă. Contribuie mass-media 
românești de după 1989 la conturarea unei sfere publice autohtone esențiale 
pentru funcționarea democrației? Joacă presa rolul de watch-dog, esențial 
pentru soliditatea unei democrații?  

 Consultând studiile scrise pe această temă putem observa că răspunsul 
este unul mai degrabă negativ. De exemplu, în lucrarea lui Peter Gross, 
Mass-media media și democrația în țările Europei de est, apărută la Editura 
Polirom în anul 200419 sunt surprinse foarte bine particularitățile pe care 
presa le capătă în spațiul democratic post-totalitar, specific Europei de Est. 
Este vorba în primul rând de o relație strânsă pe care partidele politice o 
întrețin cu presa. Această legătură „ombilicală” își găsește explicația în 
special în structura pe care o au partidele politice post-comuniste: noii 
conducători ai majorității partidelor sunt intelectuali și de aici sensibilitatea 
lor față de mesajele transmise în presă. Apoi, programele politice ale 
partidelor sunt destul de vagi, fiind în schimb supra-ideologizate. Acest 
lucru provine probabil dintr-o prelungire a moștenirii comuniste, dar și din 
cauza unei lipse inițiale de pragmatism a noilor partide politice. Și, de 
asemenea, majoritatea partidelor post-comuniste (în afară poate de cele 
direct moștenitoare ale Partidului Comunist – cazul FSN-ului la noi) 
                                                 
19 Ediția originală este publicată în SUA, cu titlul Entangled Evolutions: Media 
and Democratization in Eastern Europe, în anul 2002;  
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prezintă în general un deficit organizațional. De aici și contactul strâns al 
partidelor cu presa care putea suplini un astfel de deficit20.  

 Apoi, o altă trăsătură comună mass-media din țările post-comuniste 
este dată de „absența unui consens privind paradigma jurnalistică21”. Cu alte 
cuvinte, jurnaliștii nu pot cădea de comun acord între ei asupra statutului lor 
propriu și asupra rolului pe care să-l aibă profesia lor în societate. Acest 
dezacord este în bună măsură o consecință a strânsei legături dintre presă și 
partidele politice. Faptul se repercutează însă în mod negativ asupra întregii 
bresle: jurnaliștii sunt incapabili de solidaritate profesională, nu sunt 
capabili să implementeze codurile deontologice pe care tot ei le-au adoptat, 
astfel că acestea devin literă moartă, nu pot tolera diferențele dintre ei și nu 
se consideră colegi de breaslă, ci mai degrabă oponenți, dacă simpatiile lor 
politice sunt diferite22.  

 La toate aceste carențe ale presei din Europa post-comunistă se mai 
adaugă și lipsa unei societăți civile în țări precum România, Bulgaria sau 
Albania, lipsă pe care presa este nevoită să o suplinească imediat după 1989. 
De aici rezultă, încă o dată, importanța rolului pe care îl joacă procesul de 
dez-etatizare și pluralizare a presei pentru procesul de democratizare din 
acest spațiu european. P. Gross subliniază acest fapt: „Acolo unde societatea 
civilă nu este pe deplin formată sau puternică, mass-media comerciale se 
adaugă și reprezintă pluralismul și diversitatea mediatică. Mai mult, ele 
contribuie la instaurarea și promovarea celorlalte instituții, asociații și 
organizații non-guvernamentale. Acolo unde există societăți civile, oricât de 
slab dezvoltate, mass-media comerciale servesc drept platformă de 
comunicare și mijloc de extindere a acestora. Ele conțin un grad mai ridicat 
de diversitate decât orice alte mass-media, cu posibila excepție a unei prese 
politice cuprinzătoare (și folosite pe scară largă), mai ales în absența unor 
mass-media de serviciu public, ideale, eficiente.23” După cum putem 
observa, P. Gross este încrezător în capacitatea presei de a democratiza 
societatea și chiar de a contribui la dezvoltarea societății civile, iar această 
sarcină revine în special mass-media comerciale.  
                                                 
20 P. Gross, op. cit.,  p. 55;  
21 Ibidem, p. 134;  
22 Ibidem, p. 142;  
23 Ibidem, p. 199;  
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 Cu toate acestea o întrebare este necesară: sunt mass-media autohtone 
capabile să contribuie la edificarea unei sfere publice, în sensul în care o 
definește Habermas, și care este esențială pentru funcționarea unei 
democrații? Iar în acest punct profesorul american observă: „În pluralismul 
și diversitatea mass-media est-europene se află o ironie. Fragmentând mass-
media, noul pluralism și noua diversitate le-au marginalizat funcțiile 
educatoare, socializatoare și mobilizatoare, în procesul de transformare 
democratică pentru faptul că au fragmentat publicul acestora, limitând 
uneori drastic expunerea lui chiar la acest pluralism și diversitate, 
majoritatea ziarelor est-europene au intrat în etapa evolutivă a specializării, 
trecând pe lângă etapa elitistă și cea populară24”. Deci, cu toate că presa s-a 
diversificat foarte mult și au apărut o serie de publicații specializate, 
funcțiile presei nu s-au schimbat în mod radical față de perioada 
comunistă25, iar evoluția presei post-comuniste românești a sărit exact peste 
etapele necesare constituirii sferei publice: presa politică și literară, necesară 
uzului public al rațiunii și presa care să popularizeze acest tip de dezbatere 
cetățenească. De altfel, șansele de a reface acest traseu pe care societatea 
modernă europeană l-a traversat la un moment dat (sec. XVIII – XIX), într-
un context post-comunist est-european, sunt probabil destul de reduse. De 
aici și rezervele pe care P. Gross le exprimă față de acest subiect: „Șansele 
de a avea o sferă publică rămân incerte26”  

 Cu toate acestea, P. Gross consideră că presa est-europeană se poate 
consolida prin sustragerea față de legăturile politice și prin impunerea 
principiilor comerciale care guvernează presa occidentală: „absența 
consensului persistă pentru că nu există mass-media comerciale bine 
întărite, delimitate de forțele politice, și pentru că mass-media comerciale nu 
se bazează strict pe piață pentru a exista. Mass-media autentic comerciale ar 
putea contrabalansa forțele politice, instaurând o cultură politică nouă, 
formativă. Mai mult, orientate către logica de piață, mass-media ar tinde să 
respecte practicile profesionale. Astfel de mass-media ar produce o elită ce 
                                                 
24 Ibidem, p. 185;  
25 P. Gross notează în acest sens: „funcțiile lor (ale mass-media post-comuniste) 
nu diferă major de mass-media comuniste: informații selectate, îndoctrinare 
politică partizană, mobilizare și propagandă”. (Ibidem, p. 82);  
26 Ibidem, p. 188;  
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ar putea redefini sau ar putea contribui la redefinirea valorilor și practicilor 
jurnalistice sau cel puțin ar oferi unele mai competitive.27”  

 
Reprezintă piața o soluție?  
Aceasta este perspectiva pe care o susține P. Gross, chiar dacă 

profesorul american este conștient că piața mass-media din Europa de est 
are încă multe neajunsuri. P. Gross consideră însă că funcționarea în genere 
a pieței media este strâns corelată cu criteriile profesionale. De aici și 
încrederea pe care el o are în piața liberă: „Afirmația că mass-media bazate 
pe profit, prin natura lor, nu oferă relatări credibile, diverse, de bună 
credință, trebuie reexeminată și ea. Mass-media comerciale care își pierd 
credibilitatea, indiferent de cât de distractive și senzaționale sunt, își pierd 
de asemenea profitul și riscă falimentul28”. Dacă ținem cont că această 
lucrare este scrisă în jurul anilor 2000 și că lucrurile au evoluat în bună 
măsură în direcția preconizată de P. Groos – în sensul că piața devine tot 
mai mult dominată de actori privați aflați în concurență, iar criteriile 
comerciale sunt cele care se impun – atunci putem să ne întrebăm dacă 
încrederea pe care P. Gross o arată în piață a produs roadele care erau de 
așteptat. A produs deci liberalizarea pieței media o profesionalizare a breslei 
așa cum preconiza P. Gross? 

 Pentru a răspunde la această întrebare vom face câteva observații 
preliminare.  

 În primul rând, cu toată încrederea pe care o exprimă în piața liberă, P. 
Gross este conștient de criticile care i-au fost aduse, însă pare a minimiza 
aceste critici: „cele mai multe critici aduse mass-media se bazează pe opinii, 
normative, idealiste, chiar utopice29”. În acest punct considerăm însă că P. 
Gross trece cu prea mare ușurință peste criticile care se aduc pieței libere în 
domeniul mass-media, categorisindu-le ca „idealiste” sau „utopice”.  

 Spre exemplu, J. Habermas, încă în lucrarea în care teoretizează 
conceptul sferei publice, observă transformarea pe care o suferă sfera 
publică o dată cu intrarea presei în era comercială: „potrivit modelului 
liberal de sferă publică, instituțiile publicului raisonneur erau puse la 
adăpost de imixtiunile puterii publice prin faptul că ele se aflau în mâna 
                                                 
27 Ibidem, p. 135;  
28 Ibidem, p. 199;  
29 Ibidem, p. 196;  
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persoanelor private. Pe măsura comercializării lor și a concentrării lor sub 
raport economic, tehnologic și organizatoric, ele s-au închegat, de-a lungul 
ultimei sute de ani, sub forma unor complexe de mare putere socială, astfel 
încât tocmai păstrarea lor în mâini private este ceea ce amenință sub multe 
aspecte funcțiile critice ale publicisticii30”. Cu alte cuvinte, o dată cu 
dezvoltarea economică și tehnologică a mass-media, interesele private încep 
să interfereze cu interesele politice, de unde și posibilitatea ca presa să 
devină un instrument în mâinile unor politicieni sau al unor oameni de 
afaceri în scopul promovării propriilor interese. De aici și rolul diferit al 
presei în cadrul sferei publice: dacă inițial presa, ca mijloc de exprimare, 
oferea posibilitatea unor persoane private de a-și exprima public opiniile, 
acum judecățile persoanelor care formează publicul sunt modelate de 
profesioniștii mass-media31. Astfel presa ajunge să fie un instrument 
important al unui nou domeniu de activitate care apare la începutul secolului 
XX: public relation. Sarcina principală a PR-ului la nivelul societății este să 
creeze consensul (în privința unui produs, a unei organizații, a unei idei etc.) 
prin stimularea unei false conștiințe, conform căreia indivizii au impresia că, 
„folosindu-și rațiunea, contribuie în mod responsabil la formarea opiniei 
publice32”, când ei nu fac decât să-și dea asentimentul în fața unor decizii 
gata luate. Astfel, Habermas o spune răspicat, în era comercială sfera 
publică se transformă, redobândind „trăsături feudale33”.  

 Există de asemenea și alte critici importante la adresa perspectivei 
liberale asupra fenomenului mass-media care vin din partea unor autori 
precum John Keane34, sau James Curran35. Ambii critică monopolurile 
financiare constituite pe piața media, felul în care, folosindu-se de influența 
mass-media unele interese private își exercită influența asupra statului36, 
faptul că monopolurile financiare îngreunează intrarea pe piață a unor noi 
actori37, sau că piața liberă nu duce în mod necesar la înlesnirea libertății de 
                                                 
30 J. Habermas, op. cit., p. 238;  
31 Idem;  
32 Ibidem, p. 244;  
33 Ibidem, p. 245;  
34 J. Keane, Mass-media și democrația, Institutul European, Iași, 2000; 
35 J. Curran, „Mass-media și democrația: o reevaluare”, în D. Pop, Mass-media și 
democrația, Polirom, 2001, pp. 221 – 254;  
36 J. Curran, op. cit., pp. 226 – 227; J. Keane, op. cit., pp. 61 – 62;  
37 J. Curran, op. cit., p. 233; J. Keane, op. cit., p. 67;  
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opțiune, deoarece pentru obținerea unei audiențe cât mai mari emisiunile de 
succes sunt copiate între ele38 sau că. Nu în cele din urmă se poate observa o 
tendință tot mai accentuată pentru programele de divertisment spre care 
conduce concurența comercială39. Apoi se poate de asemenea afirma că și 
modelul mass-media liberale este proiecția unei paradigme ideale sau chiar 
utopice, în sensul în care el pornește de la imaginea unei piețe în care 
competiția se desfășoară conform unor legi inerente pieței, piața fiind 
socotită un model de „cinste, adevăr și integritate40”, lucru care nu 
corespunde deseori cu realitatea. 

 
 Profesionalizarea și piața media în România 
 Dacă ne referim la evoluția mass-media pe piața românească putem 

observa că dezvoltarea acestei piețe nu a dus la profesionalizarea breslei, așa 
cum prevedea P. Gross.  

 În primul rând, dezvoltarea pieței a produs un puternic efect mimetic, 
în special în domeniul televiziunii. Acest fapt poate fi observat, de exemplu, 
prin felul în care a evoluat grila de programe a televiziunii publice după 
înființarea postului de televiziune Pro TV41, cel mai puternic post comercial 
în perioada respectivă. Fenomenul s-a manifestat apoi prin felul în care 
multe televiziuni, dintre care unele de știri, au preluat modelul cu succes la 
audiență promovat la OTV de Dan Diaconescu. Fenomenul este cunoscut în 
mod popular sub numele de „otevizare”. Azi, fenomenul mimetismului 
poate fi probat prin felul în care o emisiune de succes determină 
implementarea, prin imitare, a aceluiași tip de emisiune de către o 
televiziune concurentă. A se vedea, spre exemplu, emisiunilor spectacol 
„Românii au talent” sau „Vocea României” difuzate de posturile concurente 
Pro TV și Antena 1.  

 Apoi, impunerea jocului pieței libere, ale cărui rezultate se măsoară cu 
ajutorul unui singur criteriu, cel al audienței, a condus în mass-media 
românești la o puternică tendință de promovare a emisiunilor de 
divertisment în grilele de program ale diferitelor televiziuni. Spre exemplu, 
                                                 
38 J. Curran, op. cit., p. 232;  
39 J. Curran, op. cit., p. 235; J. Keane, op. cit., p. 73;  
40 J. Keane, op. cit., p. 51;  
41 „după 1996, (TVR1) a abandonat pur și simplu obligațiile cultural-educative și a 
promovat, mimetic și fără o strategie clară, programele de tip comercial.” (M. 
Coman, Mass-media în România post-comunistă, Polirom, 2003, p. 98);  
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în anii 2000 – 2001, primele 10 locuri în topul audiențelor au fost ocupate 
de transmisia unor meciuri de fotbal și de 2 emisiuni de divertisment42. Iar 
această tendință se accentuează după anii 2000. Pe lângă promovarea 
emisiunilor de divertisment în grilele de programe ale televiziunilor cu 
profil generalist, se observă și apariția unor posturi de televiziune dedicate 
divertismentului: Acasă TV, Kanal D, Antena Star etc. După cum observă 
M. Coman, „pentru publicul autohton televiziunea este percepută ca 
principalul producător și distribuitor de divertisment43”.  

 Pe lângă faptul că divertismentul nu are nici o semnificație pentru 
construirea unei sfere publice, este evident că promovarea unor astfel de 
emisiuni a avut ca efect tendința de renunțare la standarde etice sau 
profesionale (lucru probat prin promovarea în emisiuni a unui limbaj la 
limita sub-urbanului, a unor ținute care frizează indecența, prin invitarea în 
studiouri a unor persoane aflate la limita sănătății mintale sau chiar prin 
punerea în scenă a unei emisiuni în care subiectul de dezbatere îl constituie 
analiza unor filme porno44!). De aici putem deduce nu numai că mass-media 
românești au căzut pradă tentației de a imita tabloidele londoneze, după cum 
avertiza P. Gross45, ci chiar că au reușit poate să depășească acest model. 
Piața liberă a impus, cel puțin până în momentul de față, către o tendință de 
de-profesionalizare a mass-media. 

 Apoi, profesorul american își manifestă încrederea în capacitatea pieței 
de a profesionaliza domeniul mass-media în condițiile desprinderii acestora 
de influența politică. Însă aici nu este luat în calcul scenariul, care s-a 
dovedit ulterior mai plauzibil, acela conform căruia dezvoltarea pieței se 
produce în paralel cu păstrarea sau chiar cu accentuarea influenței politicului 
asupra mass-media. Și într-adevăr acesta este scenariul care pare să se fi 
realizat în România după anii 200046. Astfel, este cunoscută experiența din 
                                                 
42 M. Coman, op. cit., p. 112;  
43 Idem; 
44 Este vorba despre emisiunea „Show cu Lazarus”, prezentată de Louis Lazarus la 
Kanal D, în data de 22 iunie 2009;   
45 Se remarcă, pe lângă acest avertisment, tonul optimist al profesorului american: 
„Pe scurt, mass-media comerciale est-europene sunt libere și complet 
argumentative (deși nu întotdeauna perfect obiective), exceptând cazul în care 
standardul îl constituie tabloidele londoneze (P. Gross, op. cit., p. 198);  
46 M. Coman observă în anii 2000, cu o oarecare îngrijorare, tendința tot mai 
accentuată a unor oameni politici de a-și deschide propriile lor televiziuni: „Un 
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perioada guvernării Adrian Năstase (2000 – 2004), când anumite ziare sau 
trusturi de presă primeau subvenții mascate de la guvernul României sub 
forma unor contracte de publicitate cu companiile de stat47. După venirea lui 
Traian Băsescu la putere și, în special după prima tentativa de suspendare a 
sa din funcția de Președinte (2007) presa începe să joace tot mai mult rolul 
puterii politice, astfel încât, în loc să fie un critic al puterii politice, joacă 
rolul unui aliat sau opozant al acesteia48. Această legătură strânsă între 
politică și mass-media (chiar mai strânsă decât în anii 1990 – 2000) se poate 
dovedi ușor și prin existența a două partide parlamentare românești care își 
datorează existența unor posturi de televiziune: PP-DD, care este un partid 
înființat și promovat în studiourile OTV și PC care reușește să-și mențină 
existența parlamentară prin intermediul unor alianțe politice obținute în 
schimbul promovării electorale a unor partide importante (PSD). Este greu 
de imaginat că aceste două partide politice ar putea obține 5% din voturi în 
condițiile unor candidaturi independente și fără sprijinul fățiș al unui post de 
televiziune.  În privința televiziunilor locale lucrurile sunt poate și mai clare 
în acest sens. În raportul publicat recent de Asociația ActiveWatch 
concluzia explicită e aceea că singura rațiune de a exista majorității acestor 
televiziuni este influența politică: „conform datelor pe care le-am putut 
colecta, există îngrijorător de multe cazuri în care televiziunea locală este o 
armă de luptă politică și economică sponsorizată din bani publici, direct sau 
indirect. Astfel, aproape jumătate din cele 56 de televiziuni incluse în 
cercetare sunt influențate direct sau indirect de politicieni. Mai mult, 
                                                                                                                            
fenomen caracteristic transformărilor peisajului economic al mass-media din 
ultimii ani este intrarea pe piața presei locale a unor lideri politici, proprietari ai 
unor importante grupuri economice.” (M. Coman, op. cit., p. 88);     
47 Spre exemplu în anii 2001 – 2002, Ziua sau Curierul Național au beneficiat de 
contracte generoase de publicitate din partea unor companii de stat: Transgaz, CFR 
Marfă, SNCFR, Aeroport Otopeni, Poșta Română, etc. (vezi M. Coman, op. cit., 
pp. 94 – 95);     
48 Vezi analiza unor relațiilor pe care presa le întreține cu puterea politică în 
perioada de după 1989 în S. Bocancea, „Mass-media și puterea politică în România 
post-comunistă. Forme ale unor relații anormale”, în D. Șandru & S. Bocancea 
(coord.), Mass-media și democrația în România post-comunistă, Institutul 
European, 2011, pp. 97 – 113. Sunt prezentate 3 tipuri de astfel de relații, 
considerate anormale pentru o societate democratică: presa puterii politice (în anii 
90), presa sub puterea politică (în perioada guvernării lui A. Năstase) și presa ca 
putere politică (în perioada președintelui T. Băsescu);  
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aproape jumătate dintre aceste televiziuni au putut fi documentate ca fiind 
beneficiare directe ale sponsorizărilor din bani publici, dar, cel mai probabil, 
numărul acestora este mult mai mare49”. Fenomenul este cu atât mai grav cu 
cât aceste televiziuni joacă cartea politicului finanțate fiind din banul public.  

 Toate aceste lucruri ne arată că scenariul imaginat de P. Gross, în care 
piața liberă lăsată să acționeze după legile ei va avea drept consecință o 
profesionalizare a presei, nu s-a produs în România după anii 2000. Iar 
varianta optimistă în care mass-media încearcă să suplinească existența unei 
societăți civile, a fost poate plauzibilă la începutul anilor 90. Scenariul în 
care mass-media reușește să ducă la construirea unei sfere publice, în 
accepțiunea habermasiană a termenului, ni se pare unul și mai îndepărtat de 
realitate. Asta ne arată că presa nu poate fi mai mult decât o simplă oglindă 
a societății și că, în lipsa unei clase sociale esențială pentru democrație (o 
clasă de mijloc care să joace un rol similar cu cel pe care l-a jucat burghezia 
occidentală în secolele XVIII – XIX), idealul unei sfere publice democratice 
rămâne în continuare intangibil. Și, în consecință, rolul de câine de pază al 
democrației ce-i revine presei, un nobil ideal visat și propovăduit de 
ideologii liberalismului, ca un ideal universal, este în multe locuri foarte 
departe de realitate. 

 
 
 
 

  

                                                 
49 Vezi raportul ActiveWatch intitulat „Harta politică a televiziunilor locale”, 
ianuarie, 2014, p. 4, disponibil on-line la adresa 
http://www.activewatch.ro/ro/freeex/publicatii/raportul-harta-politica-a-
televiziunilor-locale/, accesat la data de 25.04.2014;  
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