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In this paper I intend to analyze violence in its various forms displayed 
on Romanian TV programs with high visibility and audience. Throughout the 
study, I shall employ as benchmarks both the latest studies in this area - the 
domestic and foreign speciality literature, and the regulations of the National 
Audiovisual Council (CNA) in Romania.  

I will use the phrase “violent contents” because in this study I will refer 
to the definition of violence filed by the Council of Ministers of the Council of 
Europe and to the typologies of violence used in the analysis of media space, 
with direct reference to the audiovisual space, especially the television space.  

Moreover, I will attempt to tackle the effects of the violent contents on the 
children - a category of people identified by psychologists as the most 
vulnerable to media violence and execesses. 
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În acest studiu îmi propun să abordez violenţa şi formele ei diferite prin care se 

manifestă în programele televiziunilor româneşti cu un grad mare de vizibilitate şi audienţă, 
având ca puncte de referinţă cele mai recente studii de acest profil, literatura de specialitate 
din ţară şi din străinătate, cât şi reglementările Consiliului Naţional Audiovizual din 
România. 

Utilizez sintagma conţinuturilor de violenţe deoarece în acest studiu mă voi raporta la 
definiţia violenţei formulată de Consiliul de Miniştri al Consiliului Europei şi la tipologiile 
violenţei utilizate în analiza spaţiului mediatic, cu referire directă la spaţiul audiovizual şi, 
în special, la cel de televiziune. 

Totodată, unghiul meu de abordare, vizează şi efectele produse de conţinuturile de 
violenţă asupra copiilor, categorie identificată de psihopedagogi ca fiind cea mai 
vulnerabilă la violenţele şi excesele mediatice. 

În literatura de specialitate clasificarea tipurilor şi formelor de violenţă are modalităţi 
de abordare diferite, determinate de accepţiunea gnoseologică şi axiologică a şcolilor de 
gândire şi de raportarea la fenomenul social şi societate.  
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În realizarea studiului de faţă am pornit de la definiţia violenţei ca fiind: “orice act 
care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau psihologice sau libertăţii unei persoane 
şi vatămă în mod serios dezvoltarea personalităţii acesteia”13. 

Termenul de violenţă, din perspectiva Recomandării Consiliului Europei, în funcţie 
de prezenţa sau absenţa intenţiei, se diferenţiază în două tipuri de acţiuni: în agresiune şi în 
accident. 

  Comportamentul îndreptat împotriva oricărei alte persoane sau chiar a propriei 
persoane, sau a unei alte fiinţe sau asupra unui obiect cu intenţia dovedită de a produce 
daune fizice sau psihice, se încadrează în definiţia agresiunii.  

  Acţiunea neintenţionată, întâmplătoare, cauzată de împrejurări diverse şi care se 
concretizează în daune provocate persoanelor, altor fiinţe sau obiectelor se constituie în 
accident. 

  Pentru realizarea tipologiilor actelor de violenţă, cercetătorii studiului Măsurarea 
gradului de violenţă prezent în programele audiovizualului românesc, au utilizat cele şase 
categorii convenite ca fiind “clasice” de violenţă mediatică: violenţa psihologică; violenţa 
verbală; violenţa fizică; violenţa socială; violenţa economică; violenţa sexuală. 

Fiecăreia dintre cele şase categorii de violenţă i se pot subdivide diverse forme: de 
pildă, pentru analiza semio-discursivă a violenţei reale prezentate în ştiri, telejurnale, 
reportaje, este folosită de către cercetători o categorizare semnificantă de contextualizare şi 
interpretare bazată pe prezenţa următoarelor contexte de semnificare: 

• violenţa ca fapt divers – cu mesaj dominant de senzaţional, excentric, dereglări 
maladive individuale, devianţă insolită; 

• violenţa ca fapt de societate – cu mesaj dominant de expresie a unui rău social, a 
unei patologii şi a unei dezordini sociale, a dereglărilor valorice şi identitare cu caracter 
critic; 

• violenţa ca fapt naturalizat – cu mesaj dominant ce intră în logica naturală a 
ordinii lumii şi a vieţii sociale.  

Accepţiunile care sunt utilizate în analiza conţinuturilor de violenţă sunt următoarele: 
 - acţiunile de intimidare, batjocură, umilire, ameninţări, care aduc atingere integrităţii 

psihice a unei persoane, a unei fiinţe se încadrează în violenţa psihologică; 
 - utilizarea limbajului licenţios, obscen, pornografic, secvenţele cu certuri, injurii, 

tonalităţi acute, se încadrează în violenţa verbală; 
- secvenţele prin care se vizualizează explicit, prin care i se provoacă unei fiinţe o 

serie de vătămări corporale se încadrează în accepţiunea de violenţă fizică; 
- forma de violenţă prin care unei fiinţe i se controlează comportamentul, este izolată 

de mediul social natural, de familie, de prieteni, cu consecinţe în diminuarea şi dereglarea 
mediilor sociale, restrângându-i-se şi accesul la informaţie, se încadrează în accepţiunea de 
violenţă socială; 

                                                 
Note: 
 
13 Prof. Ioan Drăgan, prof. Poliana Ştefănescu (coordonatori) şi Alexandra Povară, Anca Velicu, 

Elena Stoian (doctoranzi/cercetători) - Măsurarea gradului de violenţă prezent în programele 
audiovizualului românesc, Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti, www.cna.ro, accesat în 3 martie 2011, 
ora 09:00. 
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  - forma de violenţă, care presupune oprirea accesului unei fiinţe la bani sau la alte 
mijloace economice, privarea acesteia de mijloace de existenţă, precum şi distrugerii de 
bunuri se încadrează în accepţiunea de violenţă economică; 

 - forţarea sau tentativa de obligare a unei fiinţe la activitate sexuală nedorită, 
categorisită în diverse noţiuni ca viol, pedofilie, prostituarea minorilor, proxenetism, 
perversiuni sexuale, se încadrează în accepţiunea de violenţă sexuală. 

 În spaţiul mediatic, reprezentarea violenţei poate fi realizată în contexte diferite şi 
diverse, cu un scop clar urmărit de obţinere a audienţei, uneori chiar prin emisiuni de 
informare, educare, formare, sensibilizare în scop umanitar, emisiuni de caritate, de 
divertisment, critică socială, ironie, umor, senzaţional. 

Autorii studiului14 constată că posturile de televiziune, specializate pe difuzarea de 
desene animate, transmit mai multă violenţă decât restul canalelor de televiziune. 

Această realitate obligă Consiliul Naţional Audiovizual la o activitate intensificată de 
monitorizare a canalelor de televiziune specializate pe difuzarea de desene animate şi, în 
acelaşi timp, obligă presa, radiourile, televiziunile, şcoala, familia, la acţiuni comune pentru 
a construi o atitudine comună faţă de respingerea violenţei prin orice forme şi convenirea la 
acţiuni de promovare a unui comportament fără violenţă. 

Studiul "Măsurarea gradului de violenţă prezent în programele audiovizualului 
românesc" a fost realizat în perioada 13-19 octombrie 2008, de o echipă de cercetători de la 
Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare (CSMNTC), coordonată de 
profesorul Ioan Drăgan, directorul Centrului.  

În cadrul proiectului au fost analizate ponderea, durata şi frecvenţa actelor de violenţă 
difuzate în emisiunile de pe 13 canale TV: TVR1, Antena 1, Antena 3, Acasă, Pro TV, 
Realitatea TV, Prima TV, B1 TV, OTV, Kanal D şi de canalele de televiziune specializate 
pe difuzarea de desene animate: Cartoon Network, Jetix, Minimax. Studiul a avut în vedere 
emisiuni informative, de divertisment, ficţionale, de tip reality-show, de publicitate şi în 
promo-uri.  

Tipurile de violenţă urmărite au fost: violenţa reală, violenţa ficţională, precum şi 
violenţa fizică, verbală, psihologică, economică, sexuală şi socială. 

Deşi studiul relevă o uşoară scădere a violenţei în audiovizual, comparativ cu studiile 
efectuate pe aceeaşi temă în 2004, totuşi violenţa se menţine la cote ridicate, violenţa 
verbală fiind cel mai des întâlnită, urmată de violenţa fizică.  

Concluzia majoră, la nivel teoretic, pe care o putem susţine în urma seriei de studii 
privind violenţa TV este că singura abordare viabilă este cea contextualizată. Cu alte 
cuvinte, important este nu doar câtă violenţă vede un copil la televizor, ci şi cum este 
această violenţă, scenarizată.  

 La nivel factual, selectez din concluziile studiului la care mă refer, comandat de 
UNICEF pentru CNA, în care săptămâna analizată a fost 5-11 ianuarie 2009.  

Studiul constată că numărul actelor de violenţă care pot fi urmărite într-o oră de 
transmisie televizuală (exceptând publicitatea şi promo-urile) variază de la 9 acte de 
violenţă în medie pe oră (la TVR1), până la 23,4 de acte de violenţă pe oră (la PROTV).  

                                                 
14 Prof. Ioan Drăgan, prof. Poliana Ştefănescu (coordonatori) şi Alexandra Povară, Anca Velicu, 

Elena Stoian (doctoranzi/cercetători) - Măsurarea gradului de violenţă prezent în programele 
audiovizualului românesc, Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti, www.cna.ro, accesat în 3 martie 2011, 
ora 09:00. 
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Pentru canalele de desene animate, aceste valori sunt: la Jetix, 37 de acte de violenţă, 
la Cartoon Network 31 de acte de violenţă, iar la Minimax 20 de acte de violenţă. 

Durata totală a actelor de violenţă care pot fi vizionate în 60 de minute de transmisie 
tv (excluzând publicitatea şi promo-urile) este de 22,6 de minute la OTV (valoarea maximă 
înregistrată), de 16 minute la PROTV şi de 3,6 minute la Acasă TV (valoarea minimă 
înregistrată). 

Durata medie a unui act de violenţă este de 60 de secunde la OTV (valoarea maximă 
înregistrată) şi de 20 de secunde la Prima (valoarea minimă înregistrată). Media acestui 
indicator este de 37,7 de secunde pentru un act de violenţă.  

În cazul canalelor de desene animate, durata medie a unui act violent este de 15 
secunde la Cartoon Network, 11 secunde la Jetix şi de 10 secunde la Minimax. 

Clasificarea după tipul de violenţă difuzat în emisiuni este următoarea:  
• violenţa verbală - 44%; 
• violenţa fizică - 33.6%;  
• violenţa psihologică - 9%;  
• violenţa economică - 8,4%;  
• violenţa socială - 4,1%;  
• violenţa sexuală - 1%.  
Pentru desenele animate, tipul de violenţă difuzat este următorul: 
• violenţa fizică - 52%; 
• violenţa verbală - 29%;  
• violenţa psihologică - 13%;  
• violenţa economică - 4%;  
• violenţa socială - 2%. 
În statutul socio-profesional al actorilor actelor de violenţă, nu se remarcă o tendinţă 

observată în emisiunile televiziunilor de a înfăţişa o anumită categorie socio-profesională în 
rolul de victimă sau de agresor. 

În peste 20% din actele de violenţă difuzate, locul de desfăşurare al acestora este 
spaţiul domestic, casa şi împrejurimile acesteia. 

Totodată studiul constată că:  
- în aproape 44% din actele de violenţă mediatizate nu sunt prezentate 

consecinţele actelor de violenţă pentru victimă;  
- în 66% din actele de violenţă nu sunt prezentate consecinţele actelor de 

violenţă asupra agresorului.15 
În analizarea în funcţie de criteriul vârstei, copiii sunt doar aparent expuşi la aceleaşi 

conţinuturi ca şi adulţii. Studiile sociologice constată că, în România, mai mult de jumătate 
din categoria copiilor-elevi, vizionează emisiunile de televiziune seara împreună cu adulţii 
din familie.  

Contextele de vizionare sunt diferite şi, evident, modul de a înţelege conţinutul 
acestora diferă: copii au capacităţi cognitive, emoţionale şi empatice diferite, altele decât 
ale adulţilor. 

                                                 
15 Prof. dr. Ioan Drăgan – Evoluţia Centrului de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare în 

TOPUB Revista Online a Universităţii din Bucureşti, http://topub.unibuc.ro/prof-dr-ioan-dragan-
evolutia-centrului-de-studii-media-si-noi-tehnologii-de-comunicare/ , accesat la 1 martie 2011, ora 
19.30. 
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Un aspect asupra căruia se impune o reglementaare la nivelul instituţiilor implicate în 
reglementarea spaţiului mediatic, dar şi nivelul breslei jurnalistice ce îşi practică meseria în 
acest mediu, este cel referitor la dificultatea distingerii de către copil a imaginarului de 
real. 

Sociologii şi psihopedagogii, atrag atenţia asupra faptului că în timpul vizionării 
emisiunilor de televiziune, sau după vizionarea acestora, în memoria afectivă a copilului, 
poate să apară, un transfer din imaginarul emisiunii difuzate prin ecranul televizorului, în 
realul din viaţă. 

La vârsta copilăriei se produce un amestec confuz al celor două universuri (imaginar 
şi real) cu tendinţa de a crede în realitatea televizuală. Această atitudine de identificare cu 
personajele, cu puterile pe care le au personajele în film, cu acţiuni, cu situaţiile de pe micul 
ecran, este, în fond, mimetică.  

Însă, efectele violenţei televizuale sunt mult mai complexe decât ne spune teoria 
mimetismului sau a învăţării.  

“Cu cât se prezintă mai multă violenţă, cu atât telespectatorii se obişnuiesc cu această 
violenţă. Ca să şocheze, imaginile trebuie să fie cât mai şocante. Orice studiu sociologic, 
raportat la efectele imaginilor de diferite tipuri de violenţe, inclusiv din zone de conflict şi 
război, va reliefa următoarea constatare: În actuala epocă televizuală, marile suferinţe au ca 
efect mari indiferenţe”16. 

Din punct de vedere mediatic, violenţa a fost banalizată. Nici în familie, nici în 
şcoală, nici în alte instituţii educative ale statului, nu i se mai înţelege periculozitatea. 

De fapt, multiplicarea mijloacelor de comunicare în masă, stârneşte, încă din perioada 
interbelică, atitudini ştiinţifice tranşante. Această preocupare a influenţei mass media, prin 
degradarea crescândă a societăţii şi culturii de masă, este menţionată de Valentina 
Marinescu 17. 

“Grupul de la Frankfurt”, care a funcţionat la începutul anilor treizeci, a decretat prin 
unul dintre reprezentanţii săi, Th.W. Adorno, că industria culturală de masă, deschide 
drumul barbariei stilistice. 

  În analiza influenţei mass-media asupra atitudinilor, Silvia Branea18 constată că 
există trei genuri de motivaţii în vederea afilierii comportamentului, determinate de 
mesajele transmise prin diferite medii: 

”1. Motivaţii care exprimă căutarea identităţii prin apropierea unor caractere 
psihosociale care marchează atât ceea ce este comun, cât şi diferenţa; 

2. Motivaţii care pot fi efectul unui calcul, individul sperând să dobândească pe 
această cale anumite avantaje, sau argumente materiale sau morale; 

3. Motivaţii care pot traduce adeziunea concretă la un ideal, la un angajament pentru o 
cauză şi predispoziţie la servitute”. 

Abundenţa mediatică provoacă, atât la individul adult dar, mai ales la copil, 
permeabilitate psihologică şi insecuritate. Într-un studiu ce are ca subiect individul sub 

                                                 
16 Dona Tudor – Documentarea jurnalistului TV în zone de conflict şi război, în volumul 

Documentarea în jurnalism, coordonator Ilie Rad, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2011, p. 297. 
17 Valentina Marinescu – Mediatizarea violenţei domestice. O analiză comparativă. Ed.Ars 

Docendi, Bucureşti 2009, p. 39. 
18 Silvia Branea . O abordare psihologică a serialelor de televiziune, Ed Printech, Bucureşti, 

2004, p. 32. 
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bombardamentul informaţional19, analizez implicaţiile tipurilor de mesaje, inclusiv cele cu 
componente de violenţă, şi constat că:  

“Viaţa individului devine un produs de marketing. Individului din faţa ecranului nu i 
se mai dă spre privire, lui i se dă spre consum, el nu mai este un privitor, el este un 
consumator. “Gândesc, deci exist”, funcţionează în lumea nouă a ecranosferei prin “Sunt 
văzut, deci exist“. În experienţa virtuală, ordinea, disciplina sunt uşor acceptate, dau 
sentimente de siguranţă, de plăcut, de bine. Lumea reală nu are magie, pare ostilă, 
participarea la cunoaştere cere efort. Lumea ecranosferei îi oferă empatie. Surogatul din 
ecranosferă e de preferat vieţii reale. Ecranosfera nu e relativă, nu e nesigură, nu are 
dezordinea lumii reale. Ecranosfera nu solicită individul ca participant activ.” 

Sigur că individul caută şi se caută în ochiul magic. S-ar putea chiar oferi mass-
mediei şi o funcţie psihoterapeutică cu două componente: de proiecţie şi de identificare.  

Ea ar putea fi categorisită şi ca un narcotic social, dar şi ca un instrument de evadare 
din realitate. 

Poliana Ştefănescu20, în studiul intitulat Violenţa trece... Efectele rămân21, conchide 
că: „o parte din atenţia acordată televiziunii şi conţinutului violent se datorează caracterului 
său global. La această tehnologie, veche de peste 75 de ani, se adaugă în ultimul deceniu 
noile tehnologii digitale şi Internetul. În aceste condiţii, noile medii de comunicare, alături 
de televiziunea "tradiţională", vor conduce la o proliferare a conţinutului violent şi la 
răspândirea necontrolată a acestuia, cu efecte asupra dezvoltării generaţiilor tinere.” 

Cercetătorii afirmă că nu expunerea la violenţa TV a adulţilor sau a adolescenţilor îi 
îngrijorează, ci expunerea copiilor. Violenţa din mass-media poate avea efecte pe termen 
scurt asupra adulţilor, dar efectele pe termen lung se pare că au loc numai în cazul 
copiilor.” 

 Teza conform căreia fenomenul video, manifestat global la sfârşitul secolului al XX-
lea şi extins în anii de început ai secolului al XXI-lea prin ordinea şi dezordinea produse de 
avalanşa informaţională a internetului îl transformă pe om, în viziunea lui Giovanni 
Sartori22, din homo sapiens, care este un produs de cultură scrisă, într-un homo videns, 
crescut, format, educat, într-un mediu în care cuvântul este înlocuit de imagine.  

În capitolul intitulat „De la video-copil la destructurarea eului„ ‚ el argumentează că 
societatea contemporană şi-a pierdut, în mare măsură, capacitatea de a folosi limbajul 
abstract al lui homo sapiens, şi, într-o şi mai mare măsură, capacitatea de a folosi limbajul 
lui homo cogitans. Homo videns se complace, în mareea mediatică într-un limbaj 
conversaţional, comun, imprecis şi inexpresiv. 

 „Video-copilul se exprimă într-un limbaj-zeamă lungă şi trăieşte (am scris asta în 
carte) într-o melasă mentală. Şi dacă diferenţa de „cultură mentală” scapă majorităţii 
părinţilor, acest lucru se datorează faptului că părinţii din 1999 sunt la rândul lor foşti 
video-copii care se văd pe ei înşişi în odrasele lor. Aceasta din urmă reflecţie mă duce la 
                                                 

19 Dona Tudor – De la biosferă la ecranosferă, ecranocraţie şi teledemocraţie. Analiza 
raporturilor dintre realitatea virtuală şi realitatea socială, în Societatea Academică Hyperion, 
Analele Facultăţii de Jurnalism, Ed. Victor, 2010. 

20 Poliana Ştefănescu este conf. univ. dr. la Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de 
Comunicare, Universitatea Bucureşti. 

21 Dilema veche, nr. 367 – 24 februarie - 2 martie 2011, accesat online http://dilemaveche.ro la 
data de 1 martie 2011, ora 14.00. 

22 Profesor italian de Filozofie modernă, Stiinţe politice şi Sociologie. De la mijlocul deceniului al 
optulea începe o prodigioasă carieră universitară în Statele Unite, la Stanford, Columbia, Harvard şi 
Yale. 
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părinţi şi la ceea ce nu fac sau fac rău. Dacă video-copilul nu creşte, dacă nu ajunge 
niciodată un adult adevărat, asta nu se întâmplă numai pentru că e marcat pe viaţă de o 
video-vedere originară.  

O altă cauză a acestei creşteri nereuşite şi a acestei lipse de dezvoltare a personalităţii 
independente este faptul că părinţii nu mai constituie o structură de autoritate.”23 

Una dintre consecinţele vizionării emisiunilor de televiziune, din oricare grilă de 
clasificare, este masificarea. „O consecinţă a masificării ar fi tendinţa spre pasivitate: 
individul primeşte „de-a gata” clişee, modele, sloganuri, le îngurgitează şi, ca şi „sugarul„ , 
le aplică inerţial. Se complace în lipsa de gândire şi se simte bine când observă, împreună 
cu „ceilalţi”, că „altcineva” şi anume instanţa televizată, ”sacrosantă” micul ecran, gândeşte 
în locul său sau în locul lor.”24 

Paradoxal, analişti ai fenomenului comunicării prin mass-media atrag atenţia că 
percepţia va fi totul pentru că ea va fi realitatea. 

Alvin Tofler25 în lucrarea Powershift, publicată şi în România26, dezvoltă această idee 
denumind viitoarea societate info-war, definind un nou sistem de producţie al averilor, 
bazat pe individualism, inovaţie şi informaţie.  

În felul acesta el conchide că bătăliile viitorului nu se vor mai da între Est şi Vest sau 
între Nord şi Sud ci, între cine este rapid şi încet. Această departajare determinată de viteză 
duce la apariţia a două diviziuni ale noii lumi informaţionale: info-bogaţi şi info-săraci.  

Laurenţiu Damian27 într-o lucrare riguros construită, analizează documentarul de film 
şi din ipostaza avid-romantică a anilor ‘90. El denumeşte această perioadă ca fiind aberaţia 
de libertate. Întrebarea pe care o lansează breslei aşteaptă încă răspunsul: cât avem dreptul? 

“A existat dintotdeauna obsesia life. Adevărul în film (viaţa noastră cea de toate 
zilele, culorile şi opţiunile) este aproape un concept. Veridicitatea a devenit ceva tulburător 
într-un film. În explozia televizionistă (de care cinematografia nu mai poate face 
abstracţie), omul modern nu numai că a devenit dependent de imagini, dar şi informat de 
către acestea. A început chiar să aleagă. În momentul de faţă life se confundă cu 
catrastoficul. Formula de film cea mai rentabilă apelează tot la catastrofic. Cazul X din 
viaţă devine cazul X (ficţiune) într-un film. Aparatul de filmat a devenit „martor incomod”. 
Televizionistul a început să-şi joace perfect rolul de inamic. Deseori agresează în goană 
după senzaţional.”28 

                                                 
23 Giovanni Sartori - Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea, Ed. 

Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 150. 
24 Dona Tudor - Consideraţii asupra conceptului de imagine ca produs informaţional cu elemente 

posibile de substituire a realităţii comunicaţionale în realitatea socială, în volumul (colectiv de 
autori) Relaţii publice: coduri, practici, interferenţe, Ed MIRTON, Timişoara, 2004, p. 123. 

25 Alvin Toffler este un important consultant pentru comunităţile militare şi de spionaj din lume, 
laureat al Fundaţiei McKinsey pentru contribuţia în literatură şi de asemenea co-preşedinte onorific al 
Comitetului American privind Dezvoltarea Fondului Naţiunilor Unite pentru Femei. Alvin Toffler 
deţine diplome onorifice în literatură, drept, ştiinţe, şi management. Odată cu publicarea primei sale 
lucrări Şocul viitorului, Toffler a creat o nouă disciplină, futurologia, prin studiul schimbării şi 
impactul acesteia asupra afacerilor şi culturii. El consideră că forţele şi tendinţele ce modelează 
viitorul în economia actuală se bazează pe informaţii.  

26 Alvin Toffler - Puterea in mişcare, Ed. Antet, Bucureşti,1995. 
27 Laurenţiu Damian este prof. univ. dr. la UNATC I.L.Caragiale, Doctor Magna cum laudae în 

cinematografie şi media. 
28 Laurenţiu Damian - Filmul documentar. Despre documentar... încă ceva în plus, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 2003, p. 227. 
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Autorul îşi continuă expozeul pornind de la o secvenţă de televiziune, care a făcut 
înconjurul lumii, în care un hindus îşi dă foc. Scena este inclusă în filmul Persona. Dar ce 
n-a reuşit să transmită ştirea, jurnalistic, a reuşit să transmită regizorul Bergman. În această 
secvenţă de sinucidere anunţată, nu moartea pe rug încinge gândul, ci nemişcarea 
personajului care intră în moarte înainte de a arde. În această goană dupa „life”, 
argumentează Laurenţiu Damian, nu se face altceva decât, se omoară încet, dar sigur, 
spiritul uman. 

 „Astăzi agresarea se produce la nivelul creierului. Această libertate, să-i spunem, 
concepţie tradusă la un prim nivel, totul este posibil, va duce spre aberaţie. Am avut clar 
sentimentul de revoltă în faţa unui reportaj de la PRO TV în care unei femei i s-a anunţat pe 
viu moartea soţului - un copilot pe AN 4. Reporterul nici nu poate fi bănuit de 
conştientizarea, într-un fel sau altul, a conceptului „life”. El ştia ceea ce ştia şi spectatorul – 
soţul acelei intervievate era mort. Protagonista – în cazul de faţă ”victima” - este întrebată 
câte ceva despre soţ. Apoi este întrebată fetiţa celui decedat - „Ce-ai vrea să-ţi aducă tăticu’ 
din cursă?”. După care se aprinde lumina şi victima „show-ului” este anunţată de accident. 
A urmat un moment impresionant şi emoţionant totodată. Biata femeie, năucită de veste, de 
proiectoare şi de echipă, a avut un moment de uluială, apoi a început să plângă şi, în final, 
să urle! Mi-am zis atunci: are o structură sănătoasă, putea să facă infarct. Ce s-ar fi 
întâmplat atunci ?!„29 

Realitatea virtuală introduce, pe baze ştiinţifice şi cu temeiuri ficţionale acceptate, 
relativismul lui “ca şi cum“, şi “orice e posibil“. În judecata de constatare şi de valoare a 
societăţii nu se mai suspicionează oglinda falsă ci, dimpotrivă, în euforia admiterii noii 
tehnici (minunatei, uimitoarei tehnici a virtualizării), omul primeşte, (bineprimeşte) mirajul 
drept conştiinţa de sine, drept identitate legitimă.   

Dacă operatorii oculţi ai realităţii virtuale îşi propun cu tot dinadinsul să răstoarne 
tabla de valori, tabloul axiologic uman, au şansa să izbutească, pentru că acea potenţialitate 
construită, dirijată, premeditată, măsluită, poate trece drept real, mai reală chiar decât realul 
însuşi.  

 Deci mistificarea poate fi totală, aici nu mai este vorba de o contrafacere 
informaţională parţială, căznită, contradictorie, lesne depistabilă, ci de o simulare absolută, 
de o mistificare deplină, recunoscută ca atare şi aşezată la rang de cinste în lumea spirituală, 
căci în orice cetate, jocul imaginaţiei are căutare.  

Se produce o opacifiere a apartenenţelor de grup, altădată dătătoare de busolă. Busolă 
socială. Se operează, în acest mod, la scară mare, decuparea şi decuplarea tehnologică a 
omului itinerant. Nu este important să ai un creier bun. Important este să ştii să te foloseşti 
de el. 

Industria media, cea care traieşte din lacrimă ca motor al rating-ului, are capacitatea 
tehnologică şi funcţională de a substitui, subtil, realitatea comunicaţională în realitatea 
socială. 

“Cea mai semnificativă şi profundă mutaţie în interiorul acestei industrii a fost 
tranzitarea către modelul “profit” al producţiei de ştiri, lansat cu succes de creatorul CNN-
ului, Ted Turner, la începutul anilor ‘80. El a perceput ştirea ca o marfă cu un potenţial 
comercial uriaş, iar publicul a fost privit ca un consumator docil, dispus să plătească.”30 

                                                 
29 Ibidem. 
30 Nicolae Melinescu - Verificarea informaţiilor, inima vie a jurnalismului, în volumul 

Documentarea în jurnalism, coordonator Ilie Rad, Ed Tritonic, Bucureşti, 2011, p. 261. 
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Apariţia şi multiplicarea, şi în spaţiul mediatic românesc, a televiziunilor de nişă sau 
generaliste, a pornit o devălmăşie concurenţială, la care, de multe ori CNA, ca instanţă de 
reglementare a fost nevoită să intervină. 

Pentru abaterile de la regulile stabilite de Consiliul Naţional al 
Audiovizualului, sancţiunile (primele trei, în ordinea valorilor) în anul 2010 au fost 
următoarele: 

“1. OTV – 19 amenzi în cuantum de 285.000 de lei (3 amenzi – 30.000 de lei, 4 
amenzi – 20.000 de lei, o amendă – 15.000 de lei, 9 amenzi – 10.000 de lei, două amenzi – 
5.000 de lei), 8 somaţii şi o decizie privind acordarea dreptului la rectificare; 

2. ANTENA 1 – 11 amenzi în cuantum de 220.000 de lei (o amendă – 50.000 de lei, o 
amendă – 40.000 de lei, o amendă – 30.000 de lei, o amendă – 20.000 de lei, 3 amenzi – 
15.000 de lei, 3 amenzi – 10.000 de lei, o amendă – 5.000 de lei), 9 somaţii, o decizie 
privind acordarea dreptului la replică.  

3. KANAL D – 9 amenzi în cuantum de 150.000 de lei (o amendă – 60.000 de lei, 
două amenzi – 25.000 de lei, două amenzi – 10.000 de lei, 4 amenzi – 5.000 de lei) şi 6 
somaţii”31. 

 
 
Situaţia în 2011, după două luni, se prezintă astfel: 
“1. ANTENA 3 – două amenzi în cuantum de 25.000 de lei şi o somaţie; 

2. REALITATEA TV – două amenzi în cuantum de 17.000 de lei (o amendă – 12.000 de 
lei, o amendă – 5.000 de lei) şi o somaţie;  

3. OTV – două amenzi în cuantum de 15.000 de lei (o amendă – 10.000 de lei, o 
amendă – 5.000 de lei);  

4. ANTENA 1 – o somaţie;  
5. Cool TV – o somaţie;  
6. KANAL D – o somaţie32.” 
În concluzie, violenţa în emisiunile de televiziune, este percepută ca un fenomen cu 

influenţe diverse pe diferite paliere ale societăţii. Conţinuturile de violenţă sunt abordate în 
analize, atât în mediul academic şi în mediul instituţional (CNA), cât şi în cel al instituţiilor 
internaţionale (UNICEF). Ca reacţie la încălcările normelor de difuzare, CNA are la 
dispoziţie, amenzile şi somaţiile. 

Atitudinea profesională a breslei gazetăreşti faţă de violenţa mediatică nu se manifestă 
vizibil. Interpretarea satisfăcătoare a magnitudinii şi consecinţelor tipurilor de violenţe, ce 
poluează spaţiul mediatic cu efecte directe asupra oamenilor, s-ar putea produce, în masura 
în care, actul jurnalistic ar putea fi supus, ca şi în alte profesii, conceptului de malpraxis. 

 Introducerea acestui concept de malpraxis în practicarea jurnalismului conturează 
oportunitatea şi necesitatea recunoaşterii unor competenţe şi a unor măsuri astfel încât, 
jurnaliştii înşişi să devină capabili să analizeze şi să sancţioneze, cu autoritate recunoscută, 
tipurile de violenţe din spaţiul mediatic. 

Un parteneriat public privat, între patronatul din media, asociaţiile profesionale ale 
jurnaliştilor şi instituţiile de învăţământ din România, ar fi o soluţie pentru curăţirea 
ochiului magic şi pentru funcţionarea spaţiului mediatic în norme unanim acceptate. 

 
 

                                                 
31 www.cna.ro accesat la data de 2 martie 2011, ora 09.00. 
32 Idem. 
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