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Abstract: The blogosphere is perhaps the newest virtual 
shell of the Earth and gives us all the opportunity to 
communicate. Blog sat on the border between journalism and 
communication, democratizing both creation and consumption 
of any type of content. Freedom (almost) full which gives us the 
space of a blog: in a simple version, it doesn’t cost money. A 
quality, however, which results in the need for a set of rules - 
other than those imposed by administrators platforms - that 
bloggers comply. From the good to the moral practice, because 
we are talking here just about "community". I try to study that I 
propose to make a picture of the categories represented. 
Inventory categories of blogs allows extracting a set of 
generally applicable rules and specific identification of each 
one. 

 
Keywords: blog, communication, ethics, freedom, rules. 

 
Blogosfera este, poate, cel mai nou înveliş virtual al Pământului şi ne 

oferă tuturor posibilitatea de a (ne) comunica. Blogul s-a aşezat pe graniţa 
dintre jurnalism şi comunicare, democratizând atât creaţia, cât şi consumul 
oricărui tip de conţinut. La libertatea (aproape) deplină pe care ne-o oferă 
spaţiul unui blog, trebuie să adăugăm şi marea lui calitate: într-o versiune 
simplă, nu costă bani. O calitate, însă, din care decurge şi necesitatea unui 
set de reguli – altele decât cele impuse de administratorii platformelor 
respective – pe care bloggerii să le respecte. De la cele de bună practică 
până la cele morale, pentru că vorbim aici chiar despre “comunităţi”. Voi 
încerca, în studiul pe care îl propun, să alcătuiesc un tablou al categoriilor 
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celor mai bine reprezentate. Inventarierea categoriilor de bloguri permite 
extragerea unui set de norme general valabile, cât şi identificarea 
elementelor specifice fiecăreia în parte.  

 
1. Legi pentru un spaţiu globalizat şi simultaneizat 
 
Era în toamna lui 2007 când, după vreo trei zile de şcoală, fiul meu 

(abia intrat în clasa a treia) mi-a povestit despre blogul colegului său, Vlăduţ 
(numele nu este cel real, din motive lesne de înţeles). Primise şi invitaţia de 
a-l vizita. Pe care, fireşte, am onorat-o. Conţinutul era stupefiant: portretul 
zâmbitor al lui Vlăduţ, însoţind datele lui personale (nume-prenume, data şi 
locul naşterii, adresa, şcoala în care învăţa, clasa), era întregit de un set de 
instantanee din vacanţa de vară, surprinse la Paris, Praga şi Viena. Cu doar 
câteva posturi pe blogul nou-născut, între care unul referitor la prima zi de 
şcoală (cu numele învăţătoarei şi ale unor colegi), părinţii (mama-medic şi 
tatăl-inginer) expuneau public un minor. În timp ce fiul meu îmi cerea să-i 
fac şi lui un blog, pe mine mă năpădea spaima. Brusc mi-am adus aminte că, 
pe când nu împlinise nici doi ani, am refuzat să apară pe coperta revistei la 
care lucram. Din acel moment, preocuparea mea pentru reglementările din 
spaţiul virtual a devenit o constantă. 

Legile privind acest univers spaţio-temporal în permanentă expansiune 
suferă tocmai din pricina caracteristicilor obiectului căruia li se aplică: în 
ceea ce ne priveşte pe noi, românii, vorbim despre o legislaţie naţională, în 
acord cu cea europeană. Trebuie însă avută în vedere şi legislaţia SUA. Dar 
infracţiunile în acest spaţiu globalizat şi simultaneizat sunt cum altfel decât 
transfrontaliere. Din păcate, legile, în majoritatea lor covârşitoare, sunt puse 
în aplicare numai în momentul în care infracţiunile săvârşite într-un spaţiu 
convenţional îşi au momentul 0 şi mijloacele de iniţiere în spaţiul virtual. 
Cel mai frecvent citat exemplu este cel al pornografiei infantile. Majoritatea 
statelor europene au fost de acord că orice reprezentare a unui minor sub 
vârsta de 18 ani, implicat într-o activitate sexuală explicită, ar trebui să fie 
considerată pornografie a copilului.  

Iată câteva elemente de legislaţie care se referă la această problemă1: 
- Convenţia Consiliului Europei încheiată în Budapesta la data de 23 

noiembrie 2001, privind criminalitatea informatică, precizează în art. 9 care 
sunt infracţiunile referitoare la pornografia infantilă.  
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- Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite încheiată la data de 20 
noiembrie 1989, cu privire la drepturile copilului, precizează în art. 34: 
“Statele părţi se angajează să protejeze copilul contra oricărei forme de 
exploatare sexuală şi de violenţă sexuală. În acest scop statele vor lua, în 
special, toate măsurile corespunzătoare pe plan naţional, bilateral şi 
multilateral, pentru a împiedica:  

a) incitarea sau constrângerea copiilor să se dedea la activităţi sexuale 
ilegale;  

b) exploatarea copiilor în scopul prostituţiei sau al altor practici 
sexuale ilegale;  

c) exploatarea copiilor în scopul producţiei de spectacole sau de 
materiale cu caracter pornografic.” 

- Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţie, prevede în Titlul III 
privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, în art. 35: i) prin 
materiale pornografice cu minori se înţelege orice material care prezintă un 
minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care 
este prezentată ca un minor având un comportament sexual explicit ori 
imagini care, deşi nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, 
un minor având un comportament sexual explicit.  

- Secţiunea privind pornografia infantilă prin sisteme informatice, 
cuprinde art. 51 în care se reglementează: (1) Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi 
producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziţie, 
răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de 
materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice ori deţinerea, 
fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic 
sau un mijloc de stocare a datelor informatice. (2) Tentativa se pedepseşte.  

 
Şi, chiar dacă există prevederi legale pentru manifestări infracţionale 

strict virtuale, ele nu pot fi puse în aplicare decât cu titlu de excepţie. Cel 
mai adesea, informaţiile de acest tip se referă la hackeri. Noi vorbim despre 
infractori, dar comunitatea lor a ajuns la motivaţii de un cu totul alt ordin. 
Se spune, de pildă, că hacker nu este acelaşi lucru cu cracker. Un strălucit 
teoretician şi practician cum este programatorul Steve Gibson2 spunea în 
2005: “Vreau să consacru acest moment pentru a-mi demonstra recunoştinţa 
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pentru enorma influenţă pe care munca altruistă a comunităţii mondiale de 
hackeri a avut-o asupra cunoaşterii pe care am dobândit-o. Ei nu sunt 
«crackerii» maliţioşi şi nici «script-kiddies» care sparg, fură, strâmbă şi 
distrug, abuzând astfel de cunoaşterea pe care au dobândit-o.” 

O altă problemă a legislaţiei în vigoare o constituie faptul că platforme 
dintr-un anumit spaţiu geografic şi administrativ sunt folosite într-un cu 
totul alt spaţiu geografic şi administrativ. Astfel, peste 50% din blogurile 
existente astăzi în lume funcţionează pe platformele wordpress.com 
(independentă) şi blogger.com (aparţinând conglomeratului Google) ale 
căror servere se află în SUA.  

Există infracţiuni, există legislaţie, dar posibilitatea de a fi pusă în 
aplicare este extrem de redusă. De cele mai multe ori doar atunci când 
repercusiunile acestor infracţiuni se manifestă în planul realităţii. 

 
2. Reguli impuse de administratorii platformelor 
 
Portalurile care găzduiesc bloguri gratuite îşi aşteaptă “clienţii” cu 

porţile deschise. Dar nu fără a le face cunoscute o serie de reguli a căror 
respectare este obligatorie. Cine nu respectă regulile impuse de 
administrator riscă să se trezească cu contul blogat. Şi chiar cu conţinutul 
şters. În principiu, marile platforme de bloguri sunt obligate să ţină seama 
de legislaţia americană în domeniu. Asta pentru că serverele respective sunt 
găzduite în Statele Unite.  

Mai întâi de toate, o observaţie care rezultă din experienţa personală a 
fiecăruia dintre noi. Atunci când cineva doreşte să-şi facă un blog (dar 
lucurile sunt asemănătoare şi când e vorba de un cont pe o reţea de 
socializare), după câteva date personale care îi sunt solicitate, i se propune 
să citească şi să fie de acord cu termenii serviciului respectiv (terms of 
service). Fără să bifeze căsuţa care confirmă că a citit TOS (terms of 
service), nu poate merge mai departe pentru înregistrarea contului. Numai că 
destul de mulţi utilizatori bifează căsuţa respectivă fără să citească condiţiile 
impuse de administrator. Acest comportament reprezintă o greşeală 
importantă, asemănătoare aceleia care se face frecvent la solicitarea unui 
împrumut la bancă: dornic să se vadă cu banii în mână, omul sare peste 
peste cele câteva paragrafe referitoare la condiţiile din contract. În cazul 
blogurilor, această neglijenţă poate face ca o muncă de câteva luni să fie 
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pierdută definitiv. Un sfat: salvaţi întotdeauna materialele pe care le postaţi 
pe blog în calculatorul dumneavoastră sau pe un stick.  

Înainte de a trece în revistă regulile de utilizare care sunt impuse de 
administratorii a două platforme de bloguri, cu serverele în SUA, platforme 
care au cel mai mare număr de utilizatori şi domină piaţa mondială weblog: 
wordpress.com şi blogger.com, câteva observaţii în legătură cu blogosfera 
românească se cade a fi făcute. Prin sintagma “blogosfera românească” 
înţeleg totalitatea blogurilor care sunt redactate în limba română, indiferent 
de platformele care le găzduiesc.  

O analiză a blogosferei româneşti, făcută în 2007 (RoBloggers Survey 
2007) estima numărul blogurilor scrise în limba română la 20.000, din care 
numai jumătate erau active, având o durată de peste 6 luni şi un ritm al 
articolelor de cel puţin unul pe săptămână. ZeList.ro, care monitorizează în 
permanenţă starea blogosferei româneşti, susţine că la ora actuală există un 
număr de 8.991 de bloguri active în limba română (cu minimum un material 
publicat în săptămâna 2-8 mai 2011). Dacă e vorba de bloggeri cu activitate 
intensă (minimum 5 posturi/săptămână), aceştia sunt, pentru acelaşi interval 
de timp, în număr de 2.326. Numărul total de bloguri monitorizat de 
Zelist.ro este de 63.175. Comparând datele din 2007 cu cele de astăzi, 
observăm, cu o oarecare surprindere, că numărul blogurilor active este în 
scădere. Există şi o explicaţie logică pentru această tendinţă descrescătoare: 
mulţi utilizatori români preferă să scrie, pe blogurile lor, în limba engleză, 
cu speranţa că respectivul conţinut va fi accesibil pentru mai multe zone 
geografice.  

- Prima condiţie care trebuie respectată este vârsta. Vârsta minimă 
pentru a avea un blog este de 13 ani. Administratorul îşi rezervă dreptul de a 
refuza oricui serviciul şi în orice moment, fără vreo notificare privind 
motivele.  

- Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate postările sale şi 
pentru toate consecinţele ce derivă din acest lucru. Utilizatorul trebuie să-şi 
exprime acordul de a respecta toate legile în vigoare, atât cele naţionale, cât 
şi cele internaţionale. În cazul în care este încălcată politica de conţinut, 
administratorul poate suspenda imediat accesul la orice cont. Cum 
funcţionează această prevedere? Administratorul nu cenzurează conţinutul, 
dar îl limitează, cu scopul de a impune respectarea reglementărilor legale în 
vigoare.  
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- În cazul în care blogul are conţinut pentru adulţi (inclusiv imagini sau 
videoclipuri), acest lucru trebuie anunţat în mod explicit şi trebuie să fie 
vizibil pentru oricine accesează blogul respectiv (manevra se realizează prin 
setări adecvate). Chiar respectând aceste condiţii, blogul nu poate fi utilizat 
ca un mijloc de a a obţine avantaje financiare prin conţinuturile pentru 
adulţi. De exemplu, nu trebuie create bloguri în care un procent mare din 
conţinut să fie dedicat anunţurilor sau linkurilor către site-uri pornografice 
comerciale. Nu este permisă utilizarea imaginilor, a videoclipurilor sau a 
textelor care descriu sau încurajează incestul sau violenţa.  

- Nu sunt tolerate conţinuturile în care sunt exploataţi minorii. Printre 
acestea se numără şi pornografia infantilă: conturile utilizatorilor care 
publică sau distribuie materiale de pornografie infantilă vor fi închise. De 
asemenea, utilizatorul respectiv va fi raportat autorităţilor.  

- Pedofilia: nu sunt tolerate conţinuturile care încurajează sau 
promovează atracţia sexuală faţă de copii. De exemplu, nu trebuie create 
bloguri cu galerii de imagini cu copii în care colecţia de imagini sau textul 
asociat imaginilor reprezintă conţinut sugestiv sexual.  

- Administratorii doresc ca blogurile sa fie utilizate pentru ca oamenii 
să-şi exprime părerile, chiar dacă acestea sunt controversate, dar nu este 
admisă publicarea de conţinuturi instigatoare la ură. Astfel de conţinuturi le 
includ pe cele care promovează ura sau violenţa împotriva unor grupuri, pe 
motive de rasă, origine etnică, religie, infirmitate, sex, vârstă, statut de 
veteran şi orientare/identitate sexuală. De exemplu, nu trebuie creat un blog 
prin care să se afirme că membrii unei anumite rase sunt infractori sau prin 
care să fie promovată violenţa împotriva adepţilor unei anumite religii. 

- Nu trebuie postate conţinuturi şocante sau explicite grafic. De 
exemplu, serii de imagini-detaliu care ilustrează plăgi împuşcate sau prin 
orice fel de accidentare, fără conţinut sau comentarii suplimentare, încalcă 
această politică.  

- Pe blog, nu sunt admise ameninţările la adresa vreunei persoane. Şi nu 
pot fi postate conţinuturi care încurajează cititorii blogului să întreprindă 
acte de violenţă împotriva altei persoane sau a unui grup de persoane.  

- Nu este permisă publicarea informaţiilor personale şi confidenţiale ale 
altei persoane. De exemplu, nu trebuie publicate numărul cardului de credit, 
codul numeric personal, numerele de telefon secrete şi numărul şi seria 
permisului de conducere ale altei persoane.  
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- Nu trebuie induşi în eroare şi nu trebuie dezorientaţi cititorii, prin 
declararea unei alte identităţi sau asumând reprezentarea unei anumite 
organizaţii. Prin aceasta nu se interzice publicarea parodiilor sau a satirelor: 
sunt însă de evitat conţinuturile care pot induce în eroare cititorii cu privire 
la adevărata identitate.  

- Blogul nu poate fi utilizat pentru activităţi ilegale sau pentru a 
promova activităţi periculoase şi ilegale. De exemplu, nu trebuie creat un 
blog care să încurajează cititorii să conducă sub influenţa băuturilor 
alcoolice. În caz contrar, conţinutul publicat poate fi şters. De asemenea, în 
cazuri grave, cum ar fi abuzul împotriva copiilor, fapta se raportează 
autorităţilor competente.  

În cazul în care administratorul consideră că un blog încalcă politicile 
de conţinut, vor fi luate una sau mai multe dintre următoarele măsuri, în 
funcţie de gravitatea încălcării politicii:  

- Blogul va fi plasat într-o secţiune de “conţinut pentru adulţi”  
- Blogul va fi plasat într-un spaţiu unde numai autorul blogului poate 

accesa conţinutul  
- Blogul va fi şters  
- Va fi dezactivat accesul autorului la cont  
- Dacă există încălcări ale legilor în vigoare, utilizatorul va fi raportat 

autorităţilor. 
Însă, ca astfel de lucruri să se întâmple este necesară şi o participare 

activă din partea cititorilor. Astfel, în cazul unor infracţiuni, cititorii ar 
trebui să-şi folosească posibilitatea de a anunţa administratorul respectivei 
platforme de bloguri de situaţia întâlnită. Mai mult chiar, astfel de situaţii ar 
putea fi reclamate direct autorităţilor “reale”.  

 
3. Pentru norme morale în spaţiul virtual 
 
Încă de acum două decenii, vorbind despre o etică a responsabilităţii 

globale, John B. Thompson spunea că “Dezvoltarea mijloacelor de 
comunicare a alimentat o conştiinţă sporită a interconexiunii şi a 
interdependenţei, la crearea cărora a ajutat, printre altele, şi această 
dezvoltare. Ea a întreţinut un sentiment al responsabilităţii, oricât de fragil, 
faţă de o umanitate împărtăşită şi faţă de o lume locuită colectiv. Tocmai 
acest sentiment al responsabilităţii este cel care poate forma o parte a noului 
tip de reflecţie moral-practică ce s-a eliberat de limitele antropocentrice şi 
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spaţio-temporale ale concepţiei tradiţionale despre etică, un tip de reflecţie 
care se poate afla într-o relaţie destul de coerentă cu realităţile unei lumi tot 
mai interconectate. (…) Este dificil de spus dacă putem să ne dezvoltăm 
sentimentul responsabilităţii într-o formă de reflecţie moral-practică ce va 
oferi o ghidare raţională a problemelor umane şi, dacă putem dobândi o 
înţelegere suficientă a proceselor complexe create de om, pentru a interveni 
efectiv în ele. Dar a încerca să facem astfel ar putea fi cea mai bună – şi 
singura – opţiune pe care o avem.” 3 Acesta este sensul în care cred că 
putem de-acum să vorbim despre cutume ale comunităţilor de bloggeri.  

Pun în discuţie – considerându-l drept cel mai puţin expus 
constrângerilor exterioare – blogul individual4 (personal), extrovertit 
(combinând în varii proporţii natura narativă, comentariile la viaţa publică şi 
blogurile preluate) şi anonimizat/cu identitate. Din experienţa lecturii 
acestui tip de blog, pot spune că paradigma anonimilor este mult mai bine 
populată decât cealaltă. De exemplu, dacă privim topul de accesări al 
blogurilor în limba română găzduite de platforma wordpress.com, observăm 
(la 19 mai 2011) că primele 10 se subsumează categoriei analizate, opt 
dintre acestea fiind chiar anonimizate: Saccv’s Weblog, Marius Cruceru, 
ministru >> prim-ministru >> blogger, † Apologeticum, Savatie Baştovoi, 
Mangalia - Tribuna partidelor politice, paşi spre lumină, Televiziunea care 
te priveşte, Moshe & Mordechai blog.  

Blogul personal şi extrovertit apare drept cel mai puţin interesant 
pentru amatorii de infracţiuni în spaţiul virtual. În schimb, în profilul celor 
care aleg să se exprime aici vorbim despre termeni ca: preocupare constantă 
pentru anumite domenii, seriozitate, consecvenţă, asumare, profesionalism. 
Chiar dacă rămâne decelabilă nevoia de recunoaştere socială, ea este 
subsidiară calităţilor enumerate, cu atât mai mult cu cât blogul este anonim. 
În ceea ce priveşte comunitatea, aceasta se organizează pe principiul 
similarităţii, şi dezvoltă un comportament cutumiar.  

Spunea Iulian Comănescu – comanescu.hotnews.ro – : “Mitocăniile pe 
Internet se vor civiliza automat, într-o oarecare măsură, în contactul cu 
specialiştii în relaţii publice.” Aserţiunea poate fi extinsă şi aplicată în sfera 
blogurilor personale în care prevalează intenţia de self-express. Principiul 
similarităţii îi induce end-user-ului obligaţia unui comportament măcar 
corect şi civilizat (pentru a atrage cât mai mulţi viewers). Prin 
interconexiune se vor regla şi problemele de educaţie.  
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În ceea ce mă priveşte, cred cu tărie că doar prevalenţa normelor 
general-morale în sistemul de valori al noilor media va face ca şi prevederile 
legale să fie respectate.  

 
 
Note 
 
1 Materiale selectate de lector univ. dr. Gabriela Matei – Pornografia copiilor 

pe internet – www.mpublic.ro/jurisprudenta/ 
2 Steve Gibson este programator de computer şi analist pentru securitate, 

absolvent al Universităţii Berkeley-California. S-a născut pe 26 martie 1955 în 
Dayton, Ohio, SUA  

3 Thompson, John B., Media şi modernitatea. O teorie socială a mass-media, 
traducerea Miruna Tătaru-Cazaban, Ed. Antet, Bucureşti, 2002, p. 252 

4 David Merrman Scott – The New Rules of Matketing and PR , John Willey & 
Sons, Inc., Hoboken , New Jersey, 2007, p.46, citat de Andrei Petrescu în studiul 
Blogul, instrument de relaţii publice şi marketing online, în volumul pr, publicitate 
şi new-media, Ed Tritonic, 2009 
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