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Abstract: Violence is one of the biggest problems of 

contemporary society. The phenomenon had a latent dispersion 
each in sector of the society, any attempt of the authorities to 
combat the violence being stipulated in the numerous decisions 
and laws applied at national level. Some of these have entered 
into force at the same time as the entry in the EU space. But it 
is not enough. Violence is found to be chameleonic, adapting to 
the new dimensions of the society being hallucinating. Thus, the 
legislator's work becomes one worthy of Sisyphus work ... 
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 Pornind de la funcțiile de bază ale sale, ne putem forma ușor o părere 

despre rolul pe care media îl are în informarea, educarea și ghidarea 
societății secolului XXI. Într-o perioadă în care se vorbește tot mai despre 
globalizare, glocalizare ori despre uniuni teritorial-administrative, este de la 
sine înțeles că misiunea mass-media este cu atât mai dificilă. Mai ales că în 
fața micilor ecrane se un public divers din la fel de diverse comunități 
regionale, fiecare dintrte aceste cu regulile și cutumele sale. De aceea se 
poate vorbi despre o multiculturalitate căreia mijloacele de comunicare în 
masă trebuie să i se adreseze zi de zi mulțumind astel unei pături sociale 
eterogene.  

 Pe lângă aceasta, mass media mileniului III se confruntă cu o mare 
problemă: limita până la care se poate merge în procesul de informare, 
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educare și distrare a publicului – țintă, până unde poate ține cenzura și auto-
cenzura fără a aduce atingere libertăților constituționale privind libertatea de 
exprimare și de informare a cetățenilor. Pentru că, trebuie să admitem 
realitatea, presa pe de o parte, ca emitent și publicul, de cealaltă parte, ca 
receptor se află în fața unui avalanșe de fenomene sociale extreme generate 
ori de o parte, ori de cealaltă parte, componente esențiale ale clasicului 
proces de comunicare.  

 Dincolo de principiul cererii și al ofertei care caracterizează relația 
media-receptor, se ridică o întrebare privind partea fiecăruia de vină în acest 
meci de ping-pong al aruncării responsabilității. Pentru că, da, cineva este 
vinovat și acel cineva trebuie să își asume și vina pentru amploarea 
extremismului căpătată în programele audio-vizuale. Și ne referim aici la 
toate formele sale de exprimare : de la clasicul act terorist, promovat cu 
precădere în presa modernă după evenimentele din septembrie 2001, la 
numeroasele acte de violență domestică înregistrate și ultradifuzate de presă. 
E drept că forul suprem de monitorizare, Consiliul Național al 
Audiovizualului, s-a repliat rapid și a încercat prin deciziile și recomandări 
să limiteze oarecum efectele negative.  

 Trebuie să admitem că mesajul audiovizual, nu neapărat numai cel 
autohton, abundă din plin cu scene bogate într-o formă sau alta a violenței. 
De-a lungul timpului testele efectuate pe subiecți au demonstrat legătura 
directă dintre violență și tehnica folosită de mass media, în special 
televiziunea, pentru emisia programelor sale ( personal, tind să cred că și 
noua tehnologie 3D va avea un impact și mai mare negativ dacă se va merge 
pe conținutul actual al programelor, așa cum în prezent o fac cele 24 de 
cadre pe secundă, sau în cazul efectelor speciale de doar 12 cadre pe 
secundă ). 

Experimentele în cauză vorbesc despre bulversare, despre incapacitatea 
receptorului de a diseca și percepe pe îndelete conținutul informativ căruia îi 
este expus62.  
                                                 
62Ben Bagdikian, reputat analist media prevedea încă din 1971, în lucrarea  The 
Information Machines: Their impact on Men and the Media, avalanşa 
informaţională căreia va trebui să îi facă faţă omul, asemuind asaltul mass-media 
cu puterea forţei nucleare, depinzând doar de om cum îi va face faţă (Ben H. 
Bagdikian, The Information Machines: Their Impact on Men and the Media, New 
York: Harper and Row,1971, p.45) 
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În plus, bulversării de care aminteam anterior, i se adaugă o serie de 
emoții generate de mesaj la nivel conștient sau, ceea ce este și mai periculos, 
la nivel de subconțtient. Fie că vorbim de bucurie, plăcere, dorinţă, sau 
emoţii or senzaţii, în fiecare situație se produce o reducere a activității 
cerebrale în zona stângă a creierului care coordonează raționalul și o 
intensificare în zona opusă, cea dreaptă, recunoscută ca fiind direct 
implicată în trăirile la intensitate maximă, iraționale adeseori63. 

Totodată, de la teoriile freudiene analizate și revizuite de urmașii săi în 
psihanaliză, psihologie și psihiatrie, s-a conturat o altă perspectivă a 
impactului mesajului transmis de presă, consumatorul având tendința de a 
adopta comportamente și atitudini întâlnite în conținutul audiovizual 
urmărit. Pe de altă parte, asaltul informațional negativ conduce către 
desensibilizare a publicului, acesta preferând să nu mai reacționeze, 
izolându-se într-un univers al său, propriu și unic conform unor reguli în 
care primează corectitudinea și în care, falsă percepție am spune noi, nimeni 
nu îl poate atinge. În același timp asistăm și la o creștere a atacurilor 
violente, întrucât, un conținut abundent în informație negativă generează 
obisnuință în rândul privitorilor care ajung ,la rândul lor, să aplice cele 
vizionate încurajați de numărul tot mai mare al cazurilor relatate pe care edi 
înșisi le consideră ca fiind normale. Desensibilizarea conduce totodată la o 
posibilă recrudescenţă a tendinţei agresive în rândul receptorilor care vor 
asimila violenţa prezentată în cadrul programelor media ca fiind un fapt 
banal, cotidian. Putem afirma că societatea mileniului III a pierdut o 
importantă bătălie în demersul de a controla și reglementa mentalul colectiv. 
Totul, la ora actuală se asemuiește unei cangrene care taie tot mai adânc în 
normalitate. 

 Codurile deontologice existente vin să reglementeze rolul pe care presa 
îl are în societate. Fiecare ramură beneficiază de nenumărate regulamente de 
ordin intern, dar nu cele administrative, care precizează clar, fiecare în parte, 
principiile deontologice pentru o informare corectă și non-agresivă. 

Sintetizând datele incluse în textele de care aminteam ceva mai 
devreme putem afirma că jurnaliștii de pretutindindeni ar trebui să țină cont 
de următoarele aspecte: 
                                                 
63 http://psychology.about.com/od/cognitivepsychology/a/left-brain-right-brain.htm 
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a) Dincolo de toate, orice ziarist este îndatorat să fie atent, să păzească 
și să semnaleze orice tentativă de încălcare a sarcinilor asumate de către 
autorități în raporturile acestora cu societatea; 

b) Presa, în special cea din audiovizual trebuie să fie un prieten apropiat 
pentru publicul căreia i se adresează. În orice moment al zilei, trebuie să 
ofere consumatorului media răspunsuri la orice alt tip de întrebări, din afara 
spectrului de bază: informativ, educativ etc; 

c) Reprezentanții presei reprezintă puntea de legătură cu lumea, oferind 
publicului receptor șansa unică de a accede către zone îndepărtate ale lumii, 
universului; 

d) Jurnaliştii sunt mediatori în relația alegător - conducător. Prin 
urmare trebuie să asigure și unora și altora posibilitatea comunicării; 

e) Nu în ultimul rând, jurnaliștii sunt modele comportamentale, sunt cei 
care dețin cheile pentru alegerea finală, tendința adoptată de public , prin 
promovarea anumitor servicii, produse destinate publicului ţintă; 

 
 Numai că, una scrie pe hârtie și alta se observă în plan efectiv de lucru. 

Ușor și sigur, ceea ce reușește presa secolului al XI-lea nu este altceva decât 
proiecția unor viziuni proprii unui grup de interes care restrâng drepturile și 
libertățile publicului, anulându-i acestuia liberul arbitru în a alege o cale sau 
alta. Masa consumatoare de mesaj mediatic devine una robotizată, 
mecanizată, una a mașinilor de consum în care voința le este înlocuită cu 
trebuința, imperios necesară pentru un consum cât mai mare de produs. În 
cazul nostru, unul mediatic. 

Din start, partea vizuală este cea mai în culpă dintre toate formele 
existente. Este care determină, asemeni unui drog, dependență, egoism, 
individualism anulând practic orice tentativă de a comunica și de a stabili 
mai strânse legături cu cei din jur. Iar acest aspect se răsfrânge tot mai des 
asupra acelor categorii sociale cu o rată mare la capitolul vulnerabilitate 
femeile și copiii. De altfel, după cum o arată studiilre, televiziunea are 
marea sa parte de vină în alimentarea stresului și în creșterea ratei de suicid 
în rândul membrilor acestor categorii64. 
                                                 
64 Dezbaterea  organizată de CNA, “Nu vă uitaţi copiii la TV” – “Vezi ce vede 
copilul tău”, a scos la iveală realitatea crudă în ceea ce priveşte efectul nociv al 
televizorului asupra celor mici. În afara faptului că în conformitate cu ultimele 
statistici, între 25 şi 30 % dintre violenţele comise în fiecare an, ar fi cauzate de 
imaginile văzute la televizor, s-a ajuns la concluzia că programele pentru 0-3 ani îi 
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Pentru limitarea acestor efecte, CNA a emis Decizia nr.220 din 24 
februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
intrată în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2013. Prin aceasta, Consiliul 
a încercat să aducă elemente menite să reducă nocivitatea conţinutului 
mediatic: stoparea difuzării de violenţă la ore de maximă audienţă pentru 
categoriile vădit sensibile, limitarea scenelor cu conţinut sângeros, ale celor 
care prezentau cazuri de violenţa domestică, precum şi mutarea programelor 
tendenţios vulgare la ore târzii din noapte.  

Totodată, decizia CNA vine să reglementeze şi sectorul protecţiei 
demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine65, dar şi pe cel al 
drepturilor minorului în programele audio-vizuale66, stipulând clar condiţiile 
legale în care trebuie să se încadreze conţinutul trimis spre difuzare. 

Așadar, autoritatea în măsură să gestioneze fenomenul își face datoria. 
Și am fost martori, cu toții, la fiecare campanie difuzată prin mass media 
care vine să conștientizeze publicul. Să îl determine să fie mult mai calculat 
și rațional. Dacă acest lucru se va înfăptui vom putea să contăm pe o 
revenire în liniile normalului. Numai că, din nou, realitatea vine să răstoarne 
calculele. Însăși cei care ar trebui să gestioneze impactul mesajului asupra 
celor mici în special, se confruntă la rândul lor cu mari probleme care 
pornesc de la neglijare reciprocă ( din cauza timpului petrecut în fața 
micului ecran, internet etc), nemulțumiri generate de diferențele existente 
între viața de cuplu/familie ficțională și cea reală din sânul familiilor lor, 
slăbirea relațiilor interfamiliale (cauzate de creșterea incidenței actelor de 
egoism, individualism) 

Prin prisma celor relatate, devine tot mai clar faptul că, la ora actuală, 
devine tot mai greu pentru societate să facă față asaltului generat de 
fenomen în sine. Este la fel de clar și că, pe lângă autorități, jurnaliștii 
trebuie să își intensifice eforturile pentru limitarea efectelor negative ale 
                                                                                                                            
retardează pe cei mici, iar rata creşterii cazurilor de suicid în rândul celor mici este 
mai mare dacă televiziunile ajung să glorifice moartea prin sinucidere a unui copil 
înclusiv dacă insistă o perioadă mai lungă de timp asupra poveştii respective. 
Concluzia generală: mass-media intoxică, poluează simbolic spaţiul inteligibil în 
care trăim ( http://www.mediafax.ro/cultura-media/efectele-negative-ale-mass-
media-cresterea-ratei-sinuciderilor-si-a-agresivitatii-copiilor-10655296 ) 
65 Decizia nr.220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a 
continutului audiovizual cu modificările ulterioare, art.30-48 
66 Ibidem, art. 2-29 
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informațiilor prezentate. Și în acest sens vor trebui să devină ceea ce chiar 
scrie în codul deontologic: corecți și în virtutea adevărului, purtătorii de 
informații reale utile publicului cărora i se adresează. Poate că, în ceasul al 
XII-lea cine, din interior, se va trezi și va conștientiza pericolul ce paște 
societatea aflată sub asaltul tot mai nociv al mass media. 

Este un demers extrem de laborios și greoi care va lua ceva timp pentru 
a și avea efectul scontat. Asemeni unei celebre vorbe , vor trebui să treacă 
câteva zeci de ani până se vor și vedea primele rezultate. Omul este o trestie 
gânditoare, spunea Blaise Pascal odinioară și tocmai din această cauză 
misiunea jurnaliștilor e tot mai dificil de dus la îndeplinire. Este foarte greu 
să schimbi comportamente, atitudini, opțiuni, atât timp cât 
neprofesionalismul din domeniu este în creștere, atât timp cât factorul 
economic este cel care primează. Iar când publicului, pe care il asemuim 
acum cu cobaiul lui Pavlov, câinele, îi oferi 80% ( nu suntem departe de 
realitate cu acest procent) infiormație nocivă, ajungi să il obisnuiești cu 
starea de fapt și, prin urmare, de la Freud și alții citire, e tot mai greu să-l 
dezobisnuiești. Ori să faci așa ceva având drept tință un an – doi, e dreptul 
ireal. Așa cum ireală și iluzorie este imaginea care generează atât de multă 
violență. 
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