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 The general condition of the Romanian press, two decades after the 
Revolution, is in a continuous and accelerated degradation, in the context of 
the systematic strike that has been sweeping the whole country; the crisis is 
reflected in the crystallization and consolidation of a culture based on the triad 
corruption-fraud-imposture, which reproduces itself and has come to 
monopolize all three forms of power: politics, economy and status. Romanian 
journalism is confronted with two big problems: the increasing lack of 
professionalism and the manipulation, generated by specific practices derived 
from the former totalitarian regime, which perpetuates itself against the 
background of an endless aboulic transition. The recovery of the press can 
only be done through a general sanitation of the Romanian political and socio-
economic environment, through the professionalization of politics and through 
the honest application of Western models of a good government. 
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Raportul FreeEx, Libertatea presei în România 2010, realizat de ActiveWatch – 

Agenţia de Monitorizare a Presei, ajunge la concluzii cutremurătoare: în doar patru ani, din 
2007 până în 2010, România a scăzut abrupt, cu zece locuri, în clasamentul mondial al 
libertăţii presei întocmit anual de organizaţia Reporteri fără frontiere; de pe locul 42, pe 
locul 52, în contextul în care, „starea democraţiei s-a înrăutăţit în România, pe fondul 
degradării indicatorilor privind procesul electoral, presa independentă şi guvernarea 
naţională”, după cum se menţionează în Raportul „Naţiuni în Tranziţie”, realizat de 
Freedom House33. La două decenii de la revoluţie, în mass-media din România „conţinutul 
editorial relevant şi verificabil este pe cale de dispariţie, sufocat de jurnalismul de haită, 
isteric, manipulator, opinia partizană şi infotainment”34, iar investitorii străini în presa 
quality au părăsit masiv ţara nemairezistând concurenţei cu oligarhii care „îşi cumpără ziare 
şi reviste, nu atât pentru a face bani, cât pentru a obţine pe această cale influenţă politică”35, 
după cum spunea preşedintele grupului media german WAZ, Bodo Hombach. De cealaltă 
parte, puterea, indiferent de culoarea ei, a iniţiat permanent proiecte de legi menite să 

                                                 
33 apud Raportul FreeEx, Libertatea presei în România 20101, ActiveWatch-Agenţia de 

monitorizare a presei, Bucureşti 2011, p.7 
34 Raportul Freex. Libertatea presei în România 2010. p.7. 
35 ibidem 
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îngrădească libertatea de exprimare, şi-a intensificat presiunile asupra jurnaliştilor sau a 
încercat să le cumpere bunăvoinţa, sfârşind prin a include presa printre vulnerabilităţile la 
adresa securităţii naţionale, în chiar Strategia Naţională de Apărare a Ţării, promovată în 
2010, probabil pentru a amuţi definitiv „câinele de pază al democraţiei”. Dezastrul presei 
româneşti a fost accentuat de criza economică, de la începutul căreia au fost concediaţi 
circa 6000 de angajaţi din mass-media, peste 60 de ziare locale şi centrale au dispărut, iar 
altele şi-au desfiinţat ediţia tipărită rămânând să funcţioneze doar cu versiunea on-line.  

 În orice ţară din lume, presa este legată, reflectă, indubitabil şi inevitabil, starea 
generală a societăţii respective. Situaţia dramatică în care a ajuns România în anul 2010, 
reiese din raportul anual întocmit de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii: “Aprecierea 
schimbărilor care s-au produs în societatea românească după 1989 se înscrie într-o gamă 
extrem de pesimistă: în anul 2010, peste jumătate dintre subiecți (54%) consideră că 
transformările au fost negative, faţă de numai 13% care le consideră a fi fost pozitive. (...) 
Societatea românească este percepută a fi mai degrabă una de tip conflictual, cu precădere 
în zona politicului, dar şi în cea a conflictelor sociale verticale (săraci-bogaţi; salariaţi-
conducere). (...) În anul 2010 se înregistrează cel mai scăzut nivel al optimismului din 1990 
până în prezent. Ca tendinţă, prăbuşiri asemănătoare ale optimismului s-au mai produs în 
perioada 1996-1999, însă nivelurile joase înregistrate în prezent nu au mai fost niciodată 
atinse [- s.n.] ”36. Deşi preţurile s-au aliniat rapid celor din Uniunea Europeană, cu unele 
fluctuaţii, coşul alimentar zilnic al românului fiind circa 68 la sută din cel mediu pe UE, la 
capitolul salarii, România se situa, în 2008, conform datelor furnizate de Institutul 
European de Statistică (EUROSTAT), pe ultimul loc între cele 27 de ţări ale Uniunii 
Europene, cu un venit mediu disponibil/persoană pe an de 2323 Euro şi în urma Bulgariei. 
Celelalte ţări au de la de două ori până la de 15 ori venit mai mare pe persoană. “Foarte 
puţine gospodării (14%) reuşesc să economisească şi aproape jumătate dintre gospodării 
(46%) declară că nu pot face față cheltuielilor lunare.”37 În acelaşi timp, România se află pe 
ultimele locuri în UE în ceea ce priveşte speranţa de viaţă la naştere, iar în cazul femeilor 
are cea mai scăzută speranţă de viaţă la naştere (76,2 ani)38 din tot spaţiul Uniunii 
Europene. România înregistrează şi cea mai înaltă rată a mortalităţii infantile din U.E, de 
peste două ori mai mare decât media europeană, iar infrastructura dezastruoasă face ca 
riscul de a muri într-un accident de maşină pe şoselele României să fie de 40 de ori mai 
mare decât media pe Uniunea Europeană. 

 Această situaţie catastrofală se datorează faptului că, în România, în cele două 
decenii postrevoluţionare, întreaga stratificare socială a fost grav pervertită, pe toate cele 
trei dimensiuni avansate de Max Weber: clasă, status şi politică. Iniţial, structurile ce s-au 
instalat rapid la conducerea ţării după colapsul sistemului comunist s-au axat pe acumularea 
puterii economice prin devalizarea economiei naţionale şi prin fraudarea masivă a banului 
public, dar şi pe monopolizarea puterii politice prin finanţări controversate ale partidelor, 
prin promovarea spre cele mai înalte niveluri a unor personaje corupte ori şantajabile, sau 
chiar prin repoziţionarea, spargerea sau distrugerea formaţiunilor care nu le mai serveau 
suficient interesele. Puterea dată de statusul social rămăsese însă nepreluată şi chiar 
devenise deranjantă prin exercitarea ei de către personalităţi cu largă recunoaştere publică, 
nesubordonate intereselor structurilor parazitare, de către organizaţii ale societăţii civile ce 
militau pentru valorile democratice, dar în special de către ziarele şi ziariştii independenţi. 

                                                 
36 Calitatea vieţii în România 2010. Institutul de cercetare a calităţii vieţii, Bucureşti 2010. 
37 Calitatea vieţii în România 2010. Institutul de cercetare a calităţii vieţii, 2010. 
38 Sănătatea pe scurt: Europa 2010. OECD. http://www.oecd.org/dataoecd/13/50/46804093.pdf 
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Treptat, respectivele personalităţi au fost fie marginalizate, fie fidelizate prin oferirea de 
posturi publice sau politice importante, fie imersate în mareea de impostori cu diplome 
impresionante, iar organizaţiile societăţii civile au fost fie decapitate, prin atragerea în 
politică ori în administraţie a conducătorilor acestora, fie contracarate prin înfiinţarea de 
organizaţii neguvernamentale similare, puternic finanţate şi subordonate intereselor oculte. 
Mai greu de subordonat rămăsese presa independentă, care se dezvoltase exploziv în primii 
ani postrevoluţionari, cu efecte majore asupra schimbării de mentalitate în favoarea 
procesului de democratizare, în ciuda exceselor sau inabilităţilor de ordin profesional din 
aceea perioadă de „romantism revoluţionar”. Potenţialul mass-media de influenţare a 
opiniei publice, dar şi, implicit, a instituţiilor statului, a fost sesizat rapid de cei interesaţi de 
monopolizarea rapidă a puterii. Numeroase ziare, posturi de televiziune sau de radio au fost 
înfiinţate de diverşi „îmbogăţiţi de revoluţie” sau de grupuri oculte politico-economice spre 
a fi folosite ca instrumente de influenţare a Justiţiei, de şantaj sau de presiune politică, ori 
de obţinere a unor avantaje economice în special în relaţiile cu statul. În paralel a început o 
puternică ofensivă împotriva presei rămase independente, după două decenii aceasta 
ajungând masiv în proprietatea unor „moguli” cu manifeste afilieri politice. Dezastrul 
presei a fost accentuat prin marginalizarea sau chiar excluderea din media a vocilor ce 
refuzau să se supună ordinelor şi intereselor patronilor, în paralel cu deprofesionalizarea şi 
manelizarea actului jurnalistic. În acest mod şi puterea dată de statusul social a fost 
subordonată total puternicelor structuri transpartinice oculte. Drept consecinţă, cultura 
românească postrevoluţionară fundamentată pe corupţie şi fraudă generalizate s-a completat 
cu a treia dimensiune, cea a imposturii cvasigeneralizate. Triada corupţie-fraudă-impostură 
funcţionează ca un sistem închis, ce se autoreproduce şi controlează întreaga structură 
societală, având ca principiu monopolizarea puterii şi a autorităţii pe toate cele trei direcţii: 
politică, economică şi de status social.  

 Astfel, la două decenii de la revoluţie, presa românească, subordonată, divizată şi 
deprofesionalizată a ajuns doar aparent să-şi îndeplinească menirea, aceea de „câine de pază 
al democraţiei”, pentru că însăşi democraţia românească este doar aparentă, statul de drept 
este o farsă, iar economia liberală este, în fapt, o variantă perversă a vechiului liberalism 
etatist, în care marile averi se fac preponderent din afaceri dubioase pe bani publici. 
Dezvăluirile de senzaţie privind devalizarea bugetului naţional sau practicile 
antidemocratice se fac de regulă când convin intereselor patronilor, prea puţine fiind 
„oazele” de presă autentică, unde mai rezistă ziarişti „greu de ucis” profesional. Mai mult şi 
mai grav este faptul că o mare parte dintre jurnaliştii altminteri oneşti şi din instituţiile 
mass-media devin cu voie, dar cel mai adesea fără voie şi fără să realizeze măcar, vectorii 
unor puternice şi agresive campanii de manipulare a opiniei publice. Sistemul totalitar s-a 
prăbuşit, dar practicile sale au continuat, în forme tot mai perverse, pe fondul unui haos 
legislativ artificial întreţinut. O sumară trecere în revistă a acestor practici este mai mult 
decât utilă ca subiect de reflecţie pentru conştientizarea diversiunilor şi manipulărilor pe 
care jurnaliştii prea „înfierbântaţi” ar putea să nu le sesizeze, devenind promotorii lor chiar 
dacă dorinţa lor sinceră este aceea de a servi interesului public. 

 
 Principiul de bază al funcţionarii unui sistem totalitar este crearea şi menţinerea unui 

război permanent împotriva unui duşman real sau inventat pentru că pe timp de război 
funcţionează cu totul alte reguli decât pe timp de pace. Pe timp de război, întreaga putere de 
decizie este concentrată în mâinile conducătorilor militari, iar ordinele de execută, nu se 
discută. Dacă starea de război ar înceta, instituţiile ar începe să funcţioneze, iar autoritatea 
discreţionară a partidului unic şi a conducătorului suprem ar începe să fie înlocuită treptat 
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cu autoritatea raţional-birocratică a instituţiilor, ceea ce ar însemna sfârşitul regimului 
totalitar. În România postrevoluţionară, exploatarea fricii faţă de inamici reali sau 
imaginari a fost perpetuată sub diverse forme, unele de o perversitate surprinzătoare. 
Chiar în perioada sângeroaselor evenimente din decembrie ’89, baia de sânge a fost pusă pe 
seama „teroriştilor care trag din toate poziţiile” şi care n-au mai fost identificaţi, deşi 
urmările au fost tragice: până la arestarea cuplului Ceuşescu au fost ucişi circa 170 de 
oameni, pentru ca după capturarea lor să fie ucişi peste 900. Au urmat cele şase mineriade 
(ianuarie 1990, februarie 1990, iunie 1990, septembrie 1991, ianuarie 1999, februarie 1999) 
în care mase uriaşe de mineri manipulaţi şi instigaţi să „restabilească ordinea” şi să „apere” 
democraţia au luptat împotriva „legionarilor”, „golanilor” etc., apoi au au pornit spre 
Bucureşti din motive strict economice, dar mişcările lor au fost abil exploatate de către 
formaţiuni politice ce doreau preluarea puterii pe alte căi decât cele democratice. Pericolul 
iredentismului maghiar a fost şi el îndelung vehiculat, dincolo de limitele pragmatismului şi 
ale realităţii, iar relaţiile interetnice sunt artificial tensionate de factorii politici de ambele 
părţi, în contradicţie evidentă cu faptul că România are una dintre cele mai moderne 
constituţii şi legislaţii în ceea ce priveşte respectarea drepturilor minorităţilor şi a faptului 
că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este formaţiunea cea mai longevivă la 
guvernare din tot spectrul politic românesc. Pericolul „extern” ia şi forme mult mai bizare şi 
periculoase. O serie întreagă de politicieni, din toate partidele (când se află la putere) şi pînă 
la cel mai înalt nivel motivează adesea măsurile impopulare, multe dintre ele menite să 
acopere devalizarea ţării, abuzurile sau incompetenţa crasă pe seama faptului că „aşa ne 
cere FMI”, „aşa ne cere NATO” sau „aşa ne cere Uniunea Europeană”, când cererile 
respectivelor foruri europene şi internaţionale vizează tocmai restructurarea din temelii a 
ţării, combaterea corupţiei şi întronarea legalităţii39. În ultimii ani, se constată o 
permanentizare a diversiunilor şi în special a celei vizând crearea de „inamici publici”. 
Incapacitatea funciară de a reforma statul şi de a stopa devalizarea ţării este mascată printr-
o interminabilă campanie electorală, deşănţată, ilegală şi viscerală, al cărei punct central 
este identificarea unor personaje malefice spre care să se canalizeze oprobriul public: aşa 
numiţii „moguli”, de fapt oameni de afaceri controversaţi şi ostili puterii, între care, dacă 
justiţia ar fi funcţionat fără sincope, unii s-ar fi aflat de mult în spatele gratiilor, iar cei care 
ar fi reuşit să-şi demonstreze originea licită a averilor s-ar fi bucurat de onorabilitate. 
Justiţia reală, însă, în aceste cazuri şi nu numai, a fost înlocuită cu ample spectacole 
mediatice, cu reţineri şi arestări preventive în faţa camerelor de luat vederi („arestările de 
Paşti” au devenit deja o grotescă „tradiţie”), după care procesele continuă la nesfârşit. Din 
nefericire, toate aceste diversiuni, toate aceste războaie artificiale, multe încheiate cu 
halucinante „execuţii mediatice” au fost vehiculate, amplificate, dezvoltate prin intermediul 
mass-media, în mare parte prin tratări superficiale ale subiectelor grave, pe principiul 
spectacolului facil, dar creator de rating. Rare sunt cazurile unor emisiuni precum 
„România, te iubesc” de la PRO TV, sau ale unor jurnalişti de la posturi TV de ştiri precum 
Realitatea sau Antena 3, care insită în demersul jurnalistic autentic, bazat pe documentare 

                                                 
39 Aici funcţionează şi o altă reminiscenţă a regimului totalitar: credinţa în infailibilitatea 

sistemului şi a liderilor săi. Orice măsură abuzivă sau aberantă era motivată prin „înalte raţiuni de 
partid şi de stat” inaccesibile muritorilor de rând, a căror menire era să creadă necondiţionat în 
politica partidului nu s-o pună sub semnul întrebării spre a nu fi caracterizaţi drept „deviaţionişti”, 
„reacţionari” sau „elemente duşmănoase”. După revoluţie, „înaltele raţiuni...” s-au transformat în 
„interesul naţional” de care toţi politicienii vorbesc, dar niciunul nu-l defineşte, sau în invocarea unor 
presupuse condiţii impuse de FMI; NATO; UE etc. 
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riguroasă, în demantelarea unor abuzuri şi fraude greu de imaginat. De regulă, se apelează 
la un grup restrâns de „comentatori universali”, specialişti în toate şi în nimic deosebit, sau 
la mixturi bizare de specialişti autentici, figuri pitoreşti şi personaje politice, din al căror 
amestec de păreri, opinii, ironii sau chiar diversiuni şi invective, întrerupte de publicitate în 
momentele de maximă tensiune, nu rezultă decât o accentuare a confuziei la nivelul marii 
mase a telespectatorilor. Confuzie deosebit de profitabilă pentru păpuşarii din umbră. Mai 
mult, calitatea slabă a unor jurnalişti, reflectată în documentarea precară, în lipsa oricărei 
preocupări pentru corectitudinea informaţiei sau măcar pentru exprimarea corectă din punct 
de vedere gramatical are ca efect nu doar sporirea confuziei, ci şi decredibilizarea presei în 
ansamblul ei.  

 O altă practică a regimului comunist a fost şi promovarea în funcţiile-cheie a unor 
indivizi agresivi, slab pregătiţi, şantajabili, interesaţi doar de avansarea în carieră fără nici 
un fel de scrupule. Revoluţia i-a prins pe aceşti indivizi în majoritatea funcţiilor-cheie din 
stat. Ei au fost primii care „s-au lepădat” de comunism şi au început cu aceeaşi agresivitate 
şi lipsă de scrupule, sub lozincile democraţiei şi ale economiei de piaţă, construcţia vastelor 
reţele de tip mafiot prin care să devalizeze rapid economia naţională şi să monopolizeze 
puterea pentru o foarte lungă perioadă de timp. Clasa politică, indiferent de culoarea 
politică, cu diferenţe specifice, dar ineficiente din punctul de vedere al rezistenţei în faţa 
crimei organizate, a devenit alcătuită din trei principale categorii: devalizatorii 
transpartinici, care monopolizează puterea de decizie, personalităţile, fie din vechea 
nomenclatură comunistă, aripa reformatoare, fie din partidele istorice, fie din mai mult sau 
mai puţin anticomunista societate civilă, care au şi-au propus, dar n-au reuşit să reformeze 
sistemul decât nesemnificativ, fiind în cele din urmă marginalizate sau chiar excluse din 
prim planul scenei politice şi noile contingente de oportunişti uşor manevrabili. Lipsa de 
consistenţă doctrinară a partidelor, unele schimbându-şi radical şi peste noapte orientarea în 
funcţie de interese, este relevată şi de faptul că institutele ce ar trebui să consolideze 
fundamentele docrinare şi identitare ale principalelor partide, strategiile şi politice acestora, 
sunt doar prezenţe formale, insesizabile în spaţiul public şi politic (situaţii similare şi la 
liberali, şi la social-democraţi, şi la populari). Cât priveşte „traseismul politic”, o reflectare 
plenară a oportunismului în politica dâmboviţeană, acesta a devenit factorul decisiv în 
formarea coaliţiilor de guvernare, dar şi în accesul în Parlament a unor formaţiuni politice 
inexistente în momentul scrutinului popular (acces facilitat şi de o prost înţeleasă şi prost 
statuată lege a aşa-zisului „vot uninominal”). Calitatea tot mai slabă a clasei politice este 
însă formal „compensată” prin CV-urile impresionante cuprinzând titluri universitare şi 
diplome de absolvire a unor instituţii postuniversitare sau postacademice, obţinute cu 
extremă lejeritate în noul cadru general al ofensivei imposturii de către diverşi tineri 
„tehnocraţi de Bamboo”, imediat promovaţi în funcţii-cheie ale instituţiilor statului sau în 
diplomaţie. Şi în acest domeniu, presa, deşi a identificat şi a dezvăluit fără drept de apel 
numeroase cazuri de impostură flagrantă, contribuie consistent la promovarea altor diverşi 
impostori, fie pentru că fac parte din cercul de prieteni ai patronilor de trusturi mass-media, 
fie pur şi simplu pentru că fac rating. Pe de altă parte, lipsa de vizibilitate a adevăraţilor 
tehnocraţi, chiar din generaţia tânără, se datorează şi modului superficial în care mulţi 
dintre moderatorii mass-media îşi aleg interlocutorii, dar mai ales faptului că, de regulă, nu 
moderatorii întocmesc listele de „panelişti”, acestea fiind alcătuite de multe ori conform 
dispoziţiilor patronatului sau ale celor în directă legătură cu patronatul conform unor criterii 
în care valoarea se află pe ultimele locuri (dacă se află). Mai mult, sunt cazuri în care 
documentările superficiale sau diversiunile pornite de la structurile oculte de putere duc la 
execuţia mediatică a unor personalităţi autentice, dar incomode, revenirile şi rectificările 
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ulterioare, conform principiului de bază al calomniei, neavând nici pe departe efectul 
reparator necesar.  

 O altă perversă practică preluată de la sistemul comunist este şantajul ridicat la rang 
de instituţie. Separarea artificială a societăţii în cetăţeni loiali sistemului, „constructori 
conştienţi ai socialismului şi comunismului” şi „elementele reacţionare” se făcea pe baza 
vechiului principiu „cine nu este cu noi, este împotriva noastră”. Instituţionalizarea 
normelor şi valorilor comuniste a presupus şi crearea unui sistem complex de vinovăţii, 
menite să vulnerabilizeze cetăţeanul şi să-l facă uşor de manipulat şi de înregimentat în 
marea masă depersonalizată a „oamenilor noi”. „Originea socială sănătoasă”, devenită 
criteriu de bază al ascensiunii pe scara socio-profesională, a făcut din „dosarul de cadre” 
principalul instrument de şantaj al unui perfid mecanism de recompensă-pedeapsă. După 
revoluţie, când s-a revenit, cel puţin formal, la un sistem de norme şi valori specifice 
oricărei democraţii, şantajul cu „dosarele de cadre” s-a transformat în şantajul cu „dosarele 
de colaborator al Securităţii”. Noua putere, alcătuită în principal din eşaloanele secunde ale 
nomenclaturii comuniste, acum cu „faţă” democratică, a refuzat cu obstinaţie restituirea 
adevărului istoric tocmai pentru a promova în funcţii-cheie din aparatul politic şi 
administrativ foşti colaboratori ai poliţiei politice comuniste, uşor şantajabili, pentru că 
acum statutul de colaborator devenise o gravă vinovăţie. Interminabilele dispute şi 
scandaluri legate de deconspirarea foştilor lucrători ai poliţiei politice şi a colaboratorilor 
acestora a dus inevitabil la demonetizarea subiectului şi implicit a forţei „dosarului 
CNSAS” ca instrument de şantaj. Practica însă a continuat prin înlocuirea „dosarelor 
CNSAS” (care înlocuiseră „dosarele de cadre”), cu mai nou întocmitele „dosare DNA” – 
etichetă totuşi improprie, pentru că aici sunt cuprinse atât dosarele privind corupţia, cât şi o 
multitudine de infracţiuni economice, fapte penale, fraude fiscale etc., precum şi „dosarele 
instant”, fabricate rapid, de regulă prin interpretarea arbitrară a unor interceptări telefonice, 
multe ilegale, şi utilizate în principal pentru execuţia mediatică a unui opozant incomod, fie 
din politică, fie din media, sau din mediul de afaceri. Efectele acestui noui tip pe şantaj sunt 
devastatoare. Dacă „dosarele de cadre” comuniste erau utilizate din motive ideologice, 
pentru menţinerea unui sistem falimentar, dar manifest în intenţiile sale, noile dosare 
subminează grav economia naţională şi procesul de democratizare. Prin blocarea unor 
asemenea dosare privind infracţiuni economico-financiare extrem de grave, cât timp cei 
vizaţi îi susţin financiar din greu pe puternicii zilei, nu se produc doar imense pagube 
bugetului de stat, ci se distruge însăşi temelia fragilei economii de piaţă bazate, în principiu, 
pe concurenţă loială, pe egalitatea de şanse, pe stabilitate şi echitate legislativă. Rolul mass-
media în perpetuarea şantajului cu dosarele fie CNSAS, fie mai nou DNA, ori „instant” este 
vital. A devenit deja o practică sifonarea stenogramelor către presă, în pofida oricăror 
reglementări legale, pentru ca apoi să se ajungă chiar la invocarea presiunii din partea 
opiniei publice pentru arestarea unor personaje incomode, în cadrul unor farse mediatice de 
o monstruozitate incredibilă. Goana după rating înlătură orice scrupule, mai ales că 
respectivele documente sunt obţinute din surse „oficiale”, care fireşte îşi păstrează 
anonimatul. S-a ajuns chiar ca o comisie parlamentară de anchetă să fie ascultată ilegal, 
după care stenogramele au fost livrate presei, spre a fi utilizate apoi, pe faţă, în lupta 
politică. Dacă în Statele Unite, scandalul Watergate, privind ascultările ilegale din camerele 
unuin hotel, a fost un demers jurnalistic de excepţie, soldat cu demisia preşedintelui 
Americii, în România, scandalul ascultărilor ilegale din chiar incinta Parlamentului nu s-a 
soldat cu nici un fel de urmări. Presa este utilizată de manipulatorii politici cu o deşănţare 
ce depăşeşte orice limite constituţionale, legale şi morale, într-o morişcă a aşa-ziselor 
„dezvăluiri incendiare”, în care jumătăţile de adevăr se amestecă continuu cu minciuni 
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sfruntate şi interpretări aberante, cauzând nu doar o sporire a confuziei la nivelul populaţiei, 
ci şi o crescândă repulsie faţă de politică, faţă de instituţiile statului, mergând până la 
graniţa extrem de periculoasă în care neîncrederea în respectivele instituţii poate aluneca 
foarte uşor către contestarea legitimităţii lor, dincolo de care nu se mai află decât haosul, 
anarhia şi colapsul. 

 
 Soluţia pentru scoaterea ţării din marasmul corupţiei, fraudei şi imposturii, este 

aplicarea riguroasă, pragmatică, „la rece”, a principiilor politice şi economice specifice 
democraţiilor consolidate. Altă soluţie nu există. Există doar alternativa falimentului 
naţional. Implementarea respectivelor principii, în măsură să permită modernizarea 
României, necesită implicit şi imperativ reformarea din temelii a clasei politice româneşti, 
de voinţa căreia depinde succesul procesului. Iar reformarea radicală a clasei politice 
trebuie să aibă ca obiectiv atragerea spre scena politică a celor cu vocaţie de politicieni, mai 
exact, cum spunea Max Weber în Politik als Beruf (1919), a celor care trăiesc pentru 
politică, nu din politică. Altfel spus, este absolut necesară profesionalizarea politicii. Iar 
acest lucru se poate face prin implementarea unor măsuri pragmatice astfel încât politica 
să nu mai fie atât de atractivă pentru politicianişti, pentru infractori, pentru incompetenţi 
sau pentru oportunişti. Unica ieşire este similară celei avansate de Constantin Rădulescu-
Motru în 193740, într-un alt context istoric, dar pe fondul aceleiaşi corupţii endemice. Dacă 
dorim sincer să facem parte din marea familie a popoarelor europene civilizate, ceea ce, 
iată, s-a împlinit – cel puţin formal - prin aderarea României la Uniunea Europeană (după 
şapte decenii de la momentul în care Constantin Rădulescu-Motru îşi vedea lucrarea 
publicată), atunci soluţia este una singură: „ceea ce ne rămâne de făcut este să aplicăm 
principiile lor politice şi economice, în mod sincer, înlăturând, pedepsind chiar cu 
brutalitate toate apucăturile care ne depărtează”41. În contextul actual, aplicarea modelului 
apusean care să nu mai permită jaful din bani publici înseamnă introducerea standardelor de 
cost şi de calitate, de fapt a întregii legislaţii şi proceduri europene de cheltuire a banilor 
publici, în paralel cu responsabilizarea Justiţiei, „ultima redută” în faţa corupţiei, cum o 
numea Matei Dogan, şi cu responsabilizarea Fiscului. Profesionalizarea politicii, 
instaurarea statului de drept şi introducerea modelului european în cheltuirea banilor publici 
ar face nu doar politica neatractivă, ci ar arunca în desuetudine toate diversiunile şi 
manipulările menite a escamota gravele probleme sistemice ele României cauzate de 
corupţia, frauda şi impostura generalizate. Mai mult, nici presa nu ar mai fi interesantă, 
atractivă, vitală chiar, pentru grupurile de interese şi de presiune oculte, ci ar putea să 
devină, să redevină, o afacere de media, care să se ghideze după regulile economiei de 
piaţă, nu după interesele patronilor sau ale politicienilor din umbră, ar putea redeveni arena 
de confruntare a profesioniştilor şi, fireşte, „câinele de pază al democraţiei”. Inducerea unor 
asemenea măsuri pragmatice în măsură să ducă România spre minima normalitate a unei 
democraţii funcţionale depinde nu doar de personalităţi responsabile din politică, ci şi de 
personalităţi ale societăţii civile, între care ziariştii, în virtutea profesiunii lor, pot juca un 
rol crucial. În general, de profesiunile din media sunt atraşi oameni cu un spirit de iniţiativă 
deasupra mediei, chiar cu carismă, oameni pentru care principiile prevalează adesea asupra 
beneficiilor facile, un „nume mare” în presă făcându-se nu doar pe baza profesionalismului, 
ci şi a verticalităţii morale, indispensabile pentru cucerirea respectului din partea opiniei 

                                                 
40 Rădulescu-Motru, Constantin. [1937] (1999). Psihologia poporului român şi alte studii de 

psihologie socială, Bucureşti, Paideea 
41 Op. cit., p.32 
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publice. Sau cel puţin aşa ar trebui să se întâmple. O acţiune conjugată a ziariştilor care încă 
îşi permit să fie independenţi, chiar şi a celor cărora încă li se mai permite independenţa, 
acţiune concentrată pe cauzele intime ale crizei sistemice din România şi pe soluţiile 
avansate anterior ar putea contribui la conştientizarea opiniei publice şi la crearea acelui 
curent de opinie absolut necesar pentru restructurarea din temelii a clasei politice spre a 
permite apoi reformarea şi modernizarea ţării. Este o misiune extrem de dificilă şi, pentru 
ducerea ei la bun sfârşit este nevoie, şi în mass-media, ca şi în politică sau în societatea 
civilă de caractere veritabile („România nu are nevoie de erudiţi, are nevoie de caractere”, 
spunea regele Carol I, făuritorul României moderne). Poate n-ar strica dacă fiecare dintre 
românii din acea imensă „majoritate tăcută”, mult prea dezgustată de politicianism, 
corupţie, demagogie şi impostură, dar mai ales fiecare dintre ziariştii încă dedicaţi 
profesiunii lor şi conştienţi de puterea lor de influenţă asupra cititorilor, ascultătorilor sau 
telespectatorilor, ar reflecta din când în când cu sinceritate asupra devizei celebrului filozof 
german Johann Gottlieb Fichte: „gândesc şi acţionez întotdeauna cu credinţa că, în fiecare 
clipă, de gândul meu şi de fapta mea depinde viitorul ţării mele”. 

 
 
 


