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Punct de plecare 

Un istoric al clipei – aceasta este identitatea conferită de Albert Camus jurnalistului. Un câine de 
pază al societății – aceasta este identitatea pe care și-a asumat-o jurnalistul odată decis să 
investigheze clipa, istoria căreia o scrie.  

În misiunia sa de a minimaliza efectele distructive și dezintegratoare ale comportamentului 
imoral și ilegal al individului, al business-ului și al agenților guvernamentali, care afectează 
interesul public și buna funcționare a organismului societății, jurnalistul-investigator se expune 
deseori riscului de a traversa linia de demarcare dintre corectitudinea morală și obiectivitatea 
investigației jurnalistice, ajungând în ambuteiajul dilemelor etice.  

Iar în cadrul etic primele care apar sunt întrebările. Ele vin ca datoriile: toate și deodată. Propria 
conștiință, conștiința colegilor de breaslă, conștiința publică – toate aceste conștiințe îl aduc pe 
jurnalist în conștiința de sine, de a înțelege dacă este și când îi este justificat comportamentul 
profesional în multitudinea sa de ipostaze și manifestări. 

Iar răspunsurile ar fi preferabil să vină înainte de a se transforma în consecințe, care trag după 
sine responsabilități, iar acestea, asumate find, invocă o răspundere ulterioară, pentru fapte. 
Pentru a ieși din acest cerc vicios – de la răspuns la răspundere și invers – trebuie să memorizăm 
că „în jurnalism, ca și în știință, în general în acele activități legate de obținerea, selectarea, 
prelucrarea și livrarea informației, legătură dintre cerințele etice și cerințele de adevăr este 
fundamentală. (...) Deși ignorată, legătura dintre  corectitudinea morală și obiectivitatea 
investigației jurnalistice este vitală pentru o presă liberă într-un stat de drept.”1 

Anume instituțiile care protejează statul de drept de multe ori sunt primele care aduc acuzații 
dure acestei ignoranțe. „Mass-media care, fiind prin definiţie dulăi de pază ai societăţii se 
transformă uneori în câini turbaţi care devin periculoşi pentru societate prin minciunile pe care le 
răspândesc”2, a remarcat Ion Muruianu, președintele Curții Supreme de Justiție, care a fost 
destituit ulterior din funcție. În această etichetare, ex-președintele, Vladimir Vornin a întrevăzut 
și o logică aforistică: „Câinii devin agresivi de la viaţa de câine”3 – o constatare tragi-comică, 
demnă de a fi asociată cu eleganța bancului:  

Într-un dialog dintre doi câini, unul din ei se dă cu părerea: – Să ne mutăm în București. – Ce să căutăm acolo? 
intervine al doilea. – Am înțeles că acolo se duce o adevărată viață de câine.  

Reglementarea dilemelor etice ale acestei vieți este și scopul prezentului studiu de caz. 

                                                             
1 Diaconu, Bogdan. „Etica jurnalismului de investigație: Că de n-ar fi fost nu s-ar fi povestit”. 
http://www.revista22.ro/a-href-etica-jurnalismului-de-investigatie-ca-de-n-ar-fi-fost-nu-s-ar--2884.html  

2 Din discursul Președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, din cadrul Adunării Generale anuale a 
Judecătorilor, 13 februarie, 2010; http://www.csj.md/  

3 Din declarația de presă, preluată de Ziarul de Gardă, nr. 268 (18 martie 2010). Ețco, Tatiana. „Voronin pe un divan 
cu Muruianu”.  
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Responsabilitatea socială a jurnalistului-investigator 

Reglementările etice constituie baza autoreglementării activității jurnalistice. Ele se axează pe 
două noțiuni: libertatea jurnalistului și responsabilitatea lui. Etica responsabilității vizează 
efectele, rezultatul investigației și presupune că subiectul acțiunii (jurnalistul) poartă răspundere 
morală pentru ceea ce a făcut, fie și neintenționat, cu reavoință. 4 „Responsabilitatea socială a 
jurnalistului cere, ca în toate situațiile, el să acționeze potrivit conștiinței sale morale” – se arată 
în Principiile Internaționale ale Eticii Profesionale a Jurnalistului –, morala profesională fiind 
influențată, la rândul ei, de trei factori dominanți: relația lui cu sursele, relația lui cu eroii 
investigației sale, relația lui cu auditoriul.5 

Responsabilitatea socială a jurnaliștilor a fost însuşită şi exprimată clar, apăsat, în toate codurile 
marilor organizaţii profesionale ale ţărilor dezvoltate, în principal în anii '20 şi '30 ai secolului al 
XX-lea. Pentru ca anii '70-'80 să marcheze o adevărată avalanşă de asemenea „coduri de bună 
purtare profesională”, consistente, detaliate.6 

Aşa-numita doctrină a responsabilităţii sociale a presei avea să fie formulată – tot în SUA – în 
anul 1947, de către raportorii Comisiei Libertăţii Presei, condusă de Robert Maynard Hutchins, 
pe atunci, rector al Universităţii din Chicago. 

Aceştia (re)definesc libertatea presei în interdependenţă cu responsabilitatea ei socială. 

„Responsabilitatea, ca şi respectarea legilor, nu este o piedică în calea libertăţii. Dimpotrivă, ele 
pot fi expresia autentică a unei libertăţi pozitive. (...) Presa trebuie să ştie că erorile ei şi pasiunile 
ei nu mai sunt private, ci au devenit pericole publice. Dacă se înşală, ea înşală opinia publică. 
(...) Ne găsim aici în faţa unei adevărate dileme: presa trebuie să rămână o activitate liberă şi 
privată, deci omenească şi vulnerabilă, şi totuşi, ea nu are dreptul să rătăcească. Căci ea 
îndeplineşte un serviciu public”7. 

Teoreticianul american al presei, Stan Le Roy Wilson8 sintetizează principalele atentate în 
adresa standardelor responsabilităţii sociale, după cum urmează: 

„1) Presa a mânuit puterea ei enormă în propriile scopuri. Proprietarii ei şi-au protejat ideile, mai 
ales în chestiuni politice şi economice, în defavoarea opiniilor opuse. 

                                                             
4 Stepanov, Georgeta. „Etica investigației jurnalistice.” // Jurnalismul de investigație: Manual / Petru Bogatu, Ion 
Bunduchi, Arcadie Gherasim [et al.]; Transparency Intern. Moldova. – Ch.: Bons Offices SRL, 2008, p.62 

5 Ibidem, p.63 

6 Popescu, Cristian Florin. „Responsabilitatea comunicării sociale: tendențe și provocări în România”. Publicat în 
Colocviul 2007, Secțiunea a IV-a, „Relații Publice, reputație corporativă, responsabilitate socială corporativă”. 

7 Francis Balle, 1990 – Médias et société, 5-ème édition, Paris, Ed. Montchrestien, p. 222. 

8 Stan Le Roy Wilson, 1992 – Mass Media/Mass Culture. An Introduction, Second edition, New York, McGrow-
Hill, p. 57 
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2) Presa a fost aservită marilor afaceri şi, uneori, i-a lăsat pe publicitari să controleze politicile 
editoriale şi conţinutul. 

3) Presa s-a opus schimbării sociale. 

4) Presa a acordat adesea mai multă atenţie superficialului şi senzaţionalului, iar partea de 
amuzament a fost adesea lipsită de substanţă. 

5) Presa a pus în pericol morala publică. 

6) Presa a încălcat dreptul la viaţă privată fără un motiv temeinic. 

7) Presa este controlată de o clasă socio-economică, «clasa afaceriştilor», iar accesul noului venit 
este dificil. De aceea, piaţa liberă şi deschisă a ideilor este în pericol”. 

Pe baricadele criticilor, lansate ca adevărate arme de artilerie, profesionalismul jurnaliștilor s-a 
pomenit a fi o țintă vulnerabilă, neprotejată, împinsă sub linia de supraviețuire. 

Responsabilitatea socială, care „cere de la jurnalist o mare responsabilitate profesională”9, 
amenințată de abuzurile semnalate, a impulsionat deschiderea și activizarea centrelor de 
autoreglementare etică, reunite în jurul principiului de responsabilitate profesională. A devenit 
clar și palpabil adevărul că daunele potențiale ale investigațiilor de presă pot fi evitate și aduse 
beneficii majore întregii societăți datorită unui înalt grad de maturitate civică și profesionalism. 

În acest context putem vorbi de responsabilitatea profesională, care presupune că, indiferent de 
situațiile create, jurnalistul trebuie să găsească posibilități și resurse suficiente pentru a-și 
îndeplini calitativ datoria sa profesională.  

A fi profesionist mai înseamnă și ați asuma răspundere pentru consecințele muncii tale, aspect 
neglijat de multe ori de jurnaliști. De notat că importanța responsabilității în jurnalismului de 
investigație e cu atât mai mare cu cât jurnalistul-investigator se implică mai intens, uneori și prin 
acțiuni directe, în realitatea pe care o descrie, fapt ce îl poziționează la limita dilemei: când este 
justificată transformarea jurnalistului din observator în actor?   

Gradul de implicare are o legătură direct proporțională cu gradul de impact, motiv pentru care 
efectele potențiale ale acțiunilor interprinse de un jurnalist-investigator, precum și consecințele 
lor posibile asupra publicului sunt mult mai grave decât în cazul jurnalismului de informare. Aici 
principiul de bază al eticii este diferențierea dintre noutăți și opinii, astfel încât acestea să nu fie 
confundate.10 

Principiul responsabilității sociale e unul dintre pilonii principiilor de motivare a 
comportamentului jurnalistic. În situații delicate, între care discuțiile cu delicvenții minori, cu 
victimele de catastrofă și de viol, publicarea numelui, a fotografiilor, difuzarea imaginilor 

                                                             
9 Principiile Internaționale ale Eticii Profesionale a Jurnalistului, 1983. 

10 Rezoluția 1003/1993 privind etica jurnalistică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 20/09/1994 
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acestora, publicarea datelor privind sănătatea persoanelor, etc. – principiul de responsabilitate 
socială, care implică aici un comportament discret sau potențial discret al jurnaliștilor, trebuie să 
prevaleze asupra tentațiilor de a da informații senzaționale, cu priză la cititor.  

 

Studiu de caz „Reporter incognito”11 

Descrierea faptelor: 

Emisiunea „Reporter Incognito”12, produsă de Evenimentul Zilei pentru Prima TV în colaborare cu Centrul 
Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI) difuza 2 episoade13 care atrăgeau atenția asupra problemei 
prostituției în București. Pentru a ilustra acest subiect, trei jurnaliști de la CRJI au decis să filmeze cu camera 
ascunsă. Unul din ei pretindea că este străin și vorbea numai în engleză, ceilalți doi jucând rolul a doi amici din 
România care îl asistă în găsirea unei prostituate. În primul episod cei trei au pretins că vor să cumpere o fată 
pentru ca străinul să o ia cu el. Într-o primă fază au negociat cumpărarea, dar au plecat fără a finaliza 
tranzacția. După câteva zile au revenit și pentru 400 de dolari au cumpărat o fată. Au luat-o cu ei și au dus-o la 
un adăpost pentru femei traficate. În film singurele fețe blurate au fost cele ale jurnaliștilor. 

Dileme etice: 

Este justificată filmarea cu camera ascunsă? 

Jurnaliștii apelează la această metodă de investigație jurnalistică pentru a-și ușura munca. Dacă este sau nu 
justificată această practică putem determina doar după ce răspundem la întrebarea dacă investigația jurnalistică 
ar fi putut fi făcută și fără filmarea cu cameră ascunsă și ascunderea identității jurnaliștilor.  

Cert este că realitatea dură nu ar fi putut fi transmisă prin prisma unei camere la vedere, nici efectul intens 
emoțional nu ar fi fost atins. În acest context camera ascunsă și-a depus aportul semnificativ în tragerea unui 
semnal de alarmă, mult mai răvășitor decât ar fi făcut-o interviurile cu persoane oficiale, femei traficate și 
reprezentanți ai unor ONG-uri, plus date statistice. 

De remarcat, totuși, că folosirea excesivă a filmării cu camera ascunsă atunci când nu există un interes public14 
-o mită nesemnificativă, un abuz de serviciu nerelevant, o evaziune fiscală de câteva cecuri în alimentară, etc -, 
făcuse ca acest mijloc de investigație jurnalistică să cadă în derizoriu. 

Este etică difuzarea imaginilor victimelor infracțiunilor? 

În film fața fetelor nu este acoperită.. De asemenea, nu este protejată identitatea protagonistei, pe nume Iana, 
din Timișoara, cumpărată de la proxeneți, care, pe lângă toate, este o victimă a violului fraged, fiind și 

                                                             
11 Referință la Broșura „Reporter Incognito”, realizată în cadrul proiectului „Stimularea Gândirii Critice a 
Jurnaliștilor”, coordonat de Centrul pentru Jurnalism Independent 
http://www.cji.ro/userfiles/file/Gandirea_critica/6_%20Reporter%20incognito.pdf 

12 Anexă: fișier video. „Reporter Incognito – dileme etice”. 02:40 sec., 12, 8 MB. 

13 Reporter Incognito, episod I: http://crji.org/flv/flv.php?id=1&l=1; Reporter Incognito, episod II: 
http://crji.org/flv/flv.php?id=2&l=1 

14 Codul etic elaborat de Convenția Organizațiilor de Media. 
http://www.cji.ro/userfiles/file/documente/STATUTUL%20JURNALISTULUI%20COM.pdf  



6 

 

însărcinată în luna a 4-a. În astfel de cazuri, când sunt implicate victime ale infracțiunilor, normele etice și 
legale impun protejarea identității acestor victime, atunci când nu există acordul scris al persoanei care să 
permită dezvăluirea identității ei.15 

Este justificată transformarea jurnalistului din observator în actor? 

Gestul jurnaliștilor de a cumpăra o fată de le proxenet, pentru 400 de dolari, poate fi considerat poate fi 
considerat excesiv din punctul de vedere al eticii jurnalistice. Jurnalistul trebuie să fie un observator al realității 
sociale. El influențează realitatea prin ceea ce publică, nu prin acțiuni directe. Pentru jurnaliștii implicați însă, 
acțiunea a constituit un mod de a ilustra dimensiunea fenomenului. Deșii banii plătiți de ei au intrat pe piața 
neagră, ei au salvat o viață, iar în urma difuzării filmului vânzătorul „Piciu” a fost arestat. 

 

Onestitatea profesională – „Jurnalistul este responsabil prin numele său, prin 
reputația sa de veridicitatea oricărei comunicări” 16 

Calitatea morală a investigației de presă este influențată de conștiința profesională și de 
onestitatea profesională, care stimulează un comportament profesional responsabil și îl 
preântâmpină pe cel iresponsabil. Onestitatea profesională „nu-i permite jurnalistului să adere la 
interesele particulare ce vin în contradicție cu binele tuturor”.17 Potrivit Georgetei Stepanov18 
activitatea onestă a jurnalistului presupune anume corectitudinea și calitativitatea realizării 
obligațiilor profesionale, astfel încât scriitura de presă, scoțând în prim plan adevărul, să asigure 
și un anumit echilibru social.  

Echilibrul cel mai ușor poate fi mișcat din temelie de un nevinovat în aparență conflict de 
interese. În acest context, se cer clar evidențiată linia de demarcare dintre intresul public pentru 
informație și interesul personal, economic sau politic al jurnalistului sau a instituției de presă pe 
care o reprezintă. Este inadmisibil să se publice informații din viața privată a personajelor doar 
pentru ca investigația să devină mai crocantă și mai interesantă pentru public. „Există o foarte 
mare diferență între interesul public și ceea ce publicul poate considera interesant”19. Nu simplul 
interes, ci justificarea legitimă a interesului public trebuie să servească drept motiv pentru 
violarea intimității unei persoane publice. 

Obligația presei este de a spune adevărul, de a informa corect, echidistant și obiectiv auditoriul. 
Aceasta reprezintă un element standard al retoricii jurnalistice. Onestitatea profesională îl obligă 
pe jurnalist să fie responsabil față de public și să relateze doar adevărul. În cazul dezinformării, 

                                                             
15 Codul de Reglementare în Audiovizual. Art. 35. www.cna.ro   

16 Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (1999). Art.8 

17 Principiile Internaționale ale eticii profesionale a jurnalistului. 

18 Stepanov, Georgeta. „Etica investigației jurnalistice.” // Jurnalismul de investigație: Manual / Petru Bogatu, Ion 
Bunduchi, Arcadie Gherasim [et al.]; Transparency Intern. Moldova. – Ch.: Bons Offices SRL, 2008, p.63 

19 Randall, David. Jurnalistul universal – Iași: Polirom, 1998. 
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jurnalistul este obligat să-și repare  greșeala, utilizând aceleași mijloace scrise și/sau 
audiovizuale care au fost folosite la publicarea materialului eronat. Cine îl obligă? Prevederile 
etice internaționale20, cele naționale21 și, nu în ultimul rând, cele intrapersonale. 

 

Studiu de caz: Atac asupra Moldovei 

Descrierea faptelor 

„Atac asupra Moldovei”22 este un film documentar elaborat de simpatizanții PCRM în perioada postelectorală 
pentru a elucida evenimentele din 7 aprilie. În realitate, presupusa investigație s-a încadrat perfect în termenii 
campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. „Atac asupra Moldovei” a dat 
start lansării pe piața informațională a ciclului de filmulețe developante, sponsorizate de partide politice, 
ilustrând fiecare câte un adevăr.  

Dilema etică, care a mers de mână cu acest adevăr: 

Este justificată încălcarea principiului adevărului? 

Autorii investigației jurnalistice privind elucidarea evenimentelor din 7 aprilie, „Atac asupra Moldovei” 
prezintă ca material factologic urmărtoarele dovezi: 

 Interceptarea telefonică a primarului mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă 

(sunt lansate învinuiri, cu încălcarea principiului prezumției nevinovăției, însă, de remarcat, acestea 
poartă un ton șovăielnic, apelându-se la calificative de genul: „uite cineva...”; „cu o voce 
asemănătoare...”; „posibil să fie...”; „probabil...”); 

 Interceptarea telefonică a omului de afaceri, Gabriel Stati 

(același ton șovăielnic al învinuirilor – calificative „presupus...”; „foarte asemănătoare” ); 

În acest context trebuie de menționat că autorii filmului nu s-au expus ferm și direct, nu pentru că nu ar fi 
siguri de cele spuse. Dar utilizând un trucaj murdar și acuzări nefondate23, ca mai apoi când s-ar fi descoperit 
șmecheria și principiul adevărului l-ar fi obligat pe jurnalist să recunoască că a dezinformat, difuzând 
(intenționat !) o informație falsă, să poată să iasă uscați din apă, replicând la potențiala învinuire de calomnie 
prin faptul că el doar a presupus, iar a greși, din câte se știe, e omenește. Acest comportament nu este și nici nu 
poate fi justificat.  

Din punct de vedere etic, onestitatea profesională îl obligă pe jurnalist să fie responsabil față de public și să 
relateze doar adevărul. Dacă există motive întemeiate – inducerea în eroare de către surse manipulatorii, care 
oferă informații false în scopul discreditării altor persoane –, cu riscul de a nu-și mai restitui credibilitatea 

                                                             
20 Principiile Internaționale ale eticii profesionale a jurnalistului (1983). Principiul 5. 

21 Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (1999). Art.5 

22 Anexă: fișier video. „Atac asupra Moldovei – dileme etice”. 02:46 sec., 12, 5 MB. 

23 Ulterior, autorul filmului documentar, Constantin Starâș a recunoscut personal că a dezinformat, contrafăcând 
înregistrările telefonice. 



8 

 

știrbită și reputația pătată, jurnalistul, asumându-și principiul adevărului va recunoaște că a dezinformat atunci 
când fără voia sa a dat o informație falsă. În cazul dat, însă, jurnalistul a dezinformat conștient și premeditat, 
prin manipulare și programare neurolingvistică. 

Concluzii 

Dezbaterile privind legitimitatea din punct de vedere etic a comportamentelor jurnaliștilor – 
chestiune dificil de cuantificat poate fi îndrumată spre rezultate concrete cu ajutorul unui studiu 
dat recent publicității, referitor la moralitatea jurnaliștilor americani. 

Evaluarea a fost efectuată de doi profesori universitari24, ambii foști ziariști, în funcție de mai 
mulți parametri: implicarea în jurnalismul de investigație, autonomia activității profesionale 
personale în cadrul instituției de presă, un nivel mediu de religiozitate, asimilarea deontologiei 
profesionale și judecarea propriilor demersuri în comparație cu reguli externe, cum ar fi 
legislația. 

Evaluarea arata că, dintre grupurile active în diverse domenii profesionale, jurnaliștii dovedesc 
un grad de moralitate excepțional. Ei sunt întrecuți, din acest punct de vedere, doar de filozofi și 
de cadrele academice, de medici și de studenții la medicină. Dar ziariștii îi surclasează pe 
reprezentanții altor categorii în care moralitatea este considerată un element-cheie al profesiei, 
precum oamenii de afaceri sau militarii. 

Totuși, pentru a atinge un echilibru între gradul de moralitate subscris de studii și cercetări, și 
gradul de moralitate asumat direct și nemijlocit de jurnaliști, e cazul să sintetizăm un model de 
decizie25: în jurnalismul de investigație, practicile incorecte, precum înșelăciunea sau investigația 
sub acoperire, uzurparea de calități oficiale, sustragerea de materiale, etc., care conduc la diverse 
dileme etice, pot fi justificate doar în condiții excepționale, după cum urmează:  

1) existența nevoii: avem de a face cu o situație de criza, prealabilă, și nu generată de 
demersul jurnalistic, ce presupune un pericol efectiv ce trebuie îndepărtat ori un pericol 
potențial ce trebuie prevenit sau probleme grave, de interes public, ce trebuie dezvaluite;  

2) ultima instanță: instituția de presă este singura instanță ce poate interveni în situația 
repectivă, iar investigația jurnalistică este singura modalitate de rezolvare a problemei; e 
vorba de situații în care agențiile de control abilitate sunt ineficiente, pasive ori implicate;  

3) singura alternativă: în contextul dat, practicile incorecte respective sunt singura 
modalitate de investigație jurnalistică. 

Pentru celelalte cazuri, când intrați în dilemă cu voi înșivă, începeți să credeți în Dumnezeu. Din 
punct de vedere etic, credința este justificată. 

                                                             
24 Studiu elaborat de profesorii Lee Wilkins, de la Universitatea din Missouri, si Renita Coleman, de la Universitatea 
de Stat din Louisiana 

25 Diaconu, Bogdan. „Etica jurnalismului de investigație: Că de n-ar fi fost nu s-ar fi povestit”. 
http://www.revista22.ro/a-href-etica-jurnalismului-de-investigatie-ca-de-n-ar-fi-fost-nu-s-ar--2884.html  
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