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Puterea a patra?
În buzunarul de la spate

Primul meu şef redactor de ziar, membru al CC, prin
anii lui Hruşciov, mă trimite la un ministru să aflu pe viu,
din gura lui, care e starea de lucruri în domeniul ministeriat
de domnia sa. Mă execut. În anticameră secretara mă
previne: ocupat e! Insist: şeful meu, zic, m-a trimis la
ministru în urma unei înţelegeri telefonice cu tovarăşul...
Secretara: ocupat e! Iarăşi insist: comunicaţi-i... şi tot atunci
scot legitimaţia. Nu o interesează pe secretară persoana mea.
Nici redacţia, nici legitimaţia. Intru în alt cabinet ministerial
şi raportez şefului redactor, cum că misiunea mea a eşuat.
Acesta mă sfătuie părinteşte:
– Tinere, deschizi uşa cabinetului şi spui ministrului un
singur cuvânt răspicat... Arar, silabisiseşte: Presa! Nu te
recomanzi, băiete, ci îi rosteşti în faţă: sunt presa.
O fac şi pe asta... Închipuiţi-vă, de odată simt, bătrânica,
mă înşfacă de braţ, mă ia de haină, secretara, o sfântă vinere,
biata, raporta ministrului că sunt un samavolnic.
Cum l-am surprins pe excelanţa sa? Păi, dormita în jilţ.
În jilţul ministerial, da! Bineînţeles că a tresărit, în schimb
s-a ridicat bucuros, mi-a întins mâna – prima şi cea mai
cordială strângere de mână din partea unui ministru – am
simţit-o atunci! Secretarei i s-a luat piuitul. Ba i s-a poruncit
să aducă imediat două cafeluţe. Aproape peste o săptămână
nu am mai întâlnit-o pe bătrânică în anticameră, locu-i fiind
luat de un bărbat.
Ca să vedeţi, ce face cuvântul „Presa”. Avea şi pe atunci
magie, altfel zis, un soi de putere ocultă însă de altă natură:
te desfiinţa, te destituia, ba şi te înscăuna uneori cu tot
dinadinsul îţi clădea mitul, precum clădise atâtea – de la al
lui Lenin şi Stalin, până la al lui Trofim Lîsenco, marele
miciurinist. Fiindcă veni vorba, sus pomenitul ministru, în
urma a patruzeci de rânduri publicate în ziarul central
„Pravda”, trei luni mai târziu, zbura din jilţ, vezi bine se
pălmuia indirect, ceceul partinic moldovenesc.
Deci, presa era temută, nu? Totalitarismul nu suporta
nici un fel de critică la adresa proprie. Astăzi avem o presă
liberă, în schimb este ingnorantă de la vlădică până la
opincă: Astăzi, în decembrie, anul 2000. Prăbuşit,
comunismul, sub dărâmăturile sale a pulverizat, în primul
rând, nu libertatea presei, ci eficienţa ei: lătraţi, lătraţi,
caravana îşi cată de drum. Câte un ziarist icneşte, bubuie şi
fulgeră – pe dărâmăturile fostei ideologii înfloresc roz
scaieţii. Efectul terapeutic al puterei a patra e nul. Miniştrii
sustrag milioane, fac abuz de putere, organele opresive sau
administrative încalcă drepturile omului, iar acesta, ca în
alte vremuri aleargă la ziar, să se jeluie, să protesteze:
oameni buni, ce e de capul legilor, votate de parlament?!
Un exemplu: consăteanul meu, pe nume Vasile Stere,
după ce e împroprietărit, puterea locală îi ia pământul dat
prin act. Acesta aleargă la gazetă. Ei bine, trei ani de zile în
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA

şir a umblat la procese!.. În sfârşit, în acest noiembrie 2000
mi se distăinuie: a călcat pragurile a 331 de instanţe:
redacţii, judecătorii, comisii parlamentare, procurori
ş. a.m.d. Pe vremea totalitarismului, orice semnal critic în
presă trebuia să aibă ecoul său – organele partinice,
instanţele, erau îndatorate, obligate să comunice, chipurile,
s-au luat măsuri – sluş! Astăzi însă, nici vânt rece, chiar
dacă împricinatul e ministru, nu numai un biet excolhoznic.
Bunăoară, un post moscovit de televiziune răstimp de 40
de minute, scoate în vileag matrapazlâcurile unui demnitar
de rang înalt. Bineînţeles, trebuşoara asta e pusă la cale,
regizată de alţii, şi ghiciţi ce e la mijloc? Se urmăreşte
demolarea imaginii acelui demnitar. Altfel zis, se înfruntă,
se rivalizează, se răfuiesc între ei poiliticienii. O zicală de
a noastră zice: când se bat armăsarii nu au ce căuta acolo
măgarii. Ce caută canalul moscovit în păşunile, pe toloaca
măgarilor? Până la urmă a ieşit drept catâr postul de
televiziune. De ce acest final? Dregătorii, mai ieri
nomenclaturişti, astăzi democraţi, dar şi presa (canalul de
televiziune!), la rându-i, rămas-au tributari mentalităţii
ideologice de mai răsalaltăieri: presa desfiinţează
adversarul.
Aş, de unde!....cel criticat şi admonestat public îşi
înaintează versiunea proprie. E scurtă şi convinge, dar şi
convine!... Întocmai ca între cei doi ceacâri, aflaţi în ceartă:
bă vezi-te, eşti chior! La care urmează: Ba! Vezi-te tu eşti
chior!!
Într-un cuvânt, ce face presa dintre Prut şi Nistru? Ca
să se afle în treabă, sireaca, adică să fie tipărită şi vândută,
vândută nu îi rămâne altceva decât să se dedeie la tot felul
de partizanate, căci la starea aceasta au adus-o cele
aproximativ vreo treizeci de formaţiuni şi partide politice,
de asemenea fundaţii de toată mâna, fonduri de diferite
coloraturi... Nici prin vis să-i fi trecut actualului stat
moldovenesc să aibă atâtea publicaţii, câte are la sfârşitul
istui veac, căci s-a şi viclenit, s-a şmecherit gazetuţa – se
recomandă consumatorului întru ispită: „ziar de opinie,
informaţii şi divertisment”. Ei bine, divertismentul ei e
defăimarea adversarului politic sau financiar. Şi nu rareori,
comandatarul e un incognito, cu viza de reşedinţă în
străinătate.
Acum vă daţi seama că a patra putere e în buzunarul de
la spate a unor forţe obscure. Atât că redacţia are aici sediu,
licenţă, şi se prezintă la procesele de „ultragiere a
persoanei publice din R.Moldova”. S-au învăscut, s-au
îngemănat politicianul cu oligarhul, editor şi proprietar tv.
Concrescuţi în uterul democraţiei ca fătul cel cu două capete.
Cum să-şi identifice presa propria libertate şi menire, cum
să-şi conştientizeze puterea, cum s-o autentifice, când însuşi
statul acesta moldovenesc are vârsta unui copil care nu e în
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stare să-şi încingă paltalonii!.. Căci aşa s-a întâmplat: întro noapte de pomină, zece ani în urmă într-o poiană, din
Belovej, între coarnele zimbrilor de acolo cade o stea şi...
prăpăstuieşte Uniunea Sovietică. Din clipa aceea o gubernie
ţaristă zisă Basarabia devine... republică suverană şi
independentă cu numele Moldova. Altminteri nici că se
putea, la botezul ei a fost naşul Stalin – el i-a dat mai întâi,
în 1924 numele de Republică Autonomă Moldovenească,
fixându-i capitala în inima Ucrainei, în orăşelul Balta. În
1940, acelaşi Stălinică mai alipeşte prin semnăturile lui
Molotov–Ribbentrop, încă niscaiva judeţe zise Basarabia.
Şi boteză ansamblul... Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească. Ba încă o introduce şi în istoria
bolşevismului rus, vezi bine, de prin aceste meleaguri îşi
trag seva revoluţionară, crenguţele lui octombrie roşu –
Frunze şi Lazo, şi Kotovski şi Iakir, cu toţii „eroi ai
războiului civil” şi ai imperiului purpuriu. Mai trece o
jumătate de veac şi din acest meleag porneşte spre Kremlin
Brejnev şi Cernenko, de unde îţi vine să crezi că cea mai
drăcoasă şi sofisticată pepinieră de cadre ultraimperiale o
poţi vizita chiar pe malul Nistrului, unde „republicile”, ca
ciupercile peste noapte îşi scot pălăria din ţărâna amestecată
cu găinaţ.
Deci, săraca presă moldovenească! Slujnica cui să

devină, în urma acestor meandre ale istoriei?Asupra căror
pledoarii să insiste, câte dileme are în faţă? Astăzi
mass
media în Repulblica Moldova pare a fi un plaur rătăcitor
în Delta Dunării. Adică o insuliţă în derivă de păpuriş
dezrădăcinat, sub care miorcăie broscuţele: deriva le spală
icrele...
Democraţia cu potenţa ei creativă, cu pofta ei de viaţă
şi cu vrerea de a croi societăţii un făgaş nou nu se
întrezăreşte. Într-un cuvânt, se forfotiseşte, se verbalizează,
de dragul tiparului.
Un politolog şi publicist de marcă, un indutabil director
de opinie cu numele Adam Michnik spunea mai anul trecut:
„Democraţia nu este infailibilă, tocmai pentru că în
cadrul dezbaterilor sunt cu toţii egali, de aceea poate fi
manipulată şi este neputincioasă în faţa corupţiei. De
aceea preferă adesea banalitatea în defavoarea
excelenţei, viclenia în locul nobleţei, promisiunile deşarte
în loc de competenţa autentică.”
Din buzunarul de la spate, unde presa moldovenească
consumă căldurica feselor politicianiste, nu o să iasă! Nu
are vlagă, energie calorică, mai ales că chiciura a dezbinat
şi prăbuşit la pământ codrii şi stâlpii electrici de înaltă
tensiune.

Presa şi publicul
Nelly
HARABARA

Faza radiofoniei şi meandrele
democraţiei

După ce singurul post de radio cu emisiuni în limba
localnicilor ne-a ros decenii la rînd urechile cu producţia
sa de marcă comunistă, sigur şi cu excepţii, datorate
exclusiv unor redactori şi colaboratori care au ştiut să vadă
lumea şi fără dioptriile ideologice, iată că de cîţiva ani buni
asistăm la extensia pieţei radiofonice. Au apărut o serie de
staţii radio care emit pe banda FM, cele mai multe dintre
ele retransmit emisia unor posturi ruseşti, iar două - pe cea
a posturilor Radio-Contact şi PRO-FM din România,
Radio Nova - a unui post britanic, toate avînd şi programe
locale în care îşi fac loc în proporţii contrastante producţii
radiofonice în limbile rusă şi română.
Nu mă voi referi aici la litigiul CAIRO-CCA, care a
declanşat atîtea emoţii în societate, dar mai ales în
parlament, a cărui majoritate s-a comportat lamentabil întro situaţie în care nu se impunea nimic altceva decît o
elementară consecvenţă în efortul de protejare a spaţiului
informaţional autohton. Aş menţiona doar că atît posturile
cu emisie în română, cît şi cele ruseşti (majoritare), fie din

imboldul de a fi civilizate, fie din frica de a fi suspectate de
prejudecăţi naţionaliste, fie constrînse de prevederile CCA,
practică o emisie bilingvă, care nu întotdeauna se dovedeşte
a fi eficientă. Se ştie că fiecare post de radio îşi are deja
cercul său de ascultători. Este puţin probabil ca ascultătorii
de limbă rusă, care în majoritatea lor nu cunosc limba
română, să aştepte cu respiraţia tăiată ora difuzării ştirilor
în limba maternă la anumite intervale de timp. Sigur, sîntem
o societate multietnică şi trebuie să ne conformăm unor
reguli de convieţuire cît mai puţin adversă, dar în cazul de
faţă aceste mix-uri nu-şi au justificarea raţională, ajungînd
a fi pînă la urmă un fel de reverenţă inutilă. La unele posturi
ruseşti, ca să mai deschidem o paranteză, emisia în
româneşte este pur şi simplu dezastruoasă, fiind pelticită
de nişte animatori care s-ar spune că nu prea au treabă cu
limba română.
Toate aceste staţii au apărut într-o perioadă de relativ
vid informaţional, piaţa fiind dominată numai de Radio
Moldova şi programul 2, Luceafărul, a căror emisie era
BULETIN ANALITIC
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puţin comparabilă cu intenţiile noilor posturi. Probabil, şi
finanţatorii, şi directorii acestor staţii nu vroiau numai să
atragă masiv reclama, ci-şi doreau şi nişte posturi de radio
moderne, deideologizate, cu emisiuni cu priză la ascultătorul
cu un coeficient intelectual cel puţin mediu. Nu ştim pînă
la urmă care au fost intenţiile celor care şi-au asumat crearea
unor noi posturi de radio, dar ceea ce avem acum în
domeniul respectiv categoric ne-a înşelat aşteptările.
Voi vorbi în cele ce urmează despre ce şi cum difuzează
staţiile de radio de limbă română de pe banda FM, deşi nu
cred că voi greşi prea mult spunînd că şi emisia locală în
ruseşte are cam aceleaşi păcate.
Senzaţia care te copleşeşte atunci cînd asculţi producţia
acestor posturi de radio e aceea că mai toate parcă ar fi
făcute de-o mamă, a comerţului poate, căci au fost botezate
“posturi comerciale”, funcţionînd în consecinţă. Numele
de botez le-ar scuti parcă în ochii lumii de o normă simplă,
de bază, căreia i se spune profesionism, fără de care o
radiofonie riscă să-şi piardă larga audienţă şi să se reducă
la o dubioasă distracţie de gaşcă.
Animatorii sînt, de fapt, atracţia principală a unui post
de radio – ei dau tonus emisiei, ei creează stilul propriu
postului radiofonic, prin felul de a spune fie şi nişte lucruri
simple, dar care, trecute prin cenzura instruirii solide şi
însoţite de o excelentă prezenţă de spirit, apar în faţa celor
care îi ascultă de bun gust şi de bun simţ. Aceste însuşiri îl
ajută să reacţioneze prompt şi inteligent în momentele mai
critice de emisie în direct şi să nu le provoace ascultătorilor
un acut sentiment penibil prin perorări plate sau şi mai rău,
stupide. Dar se pare că pe unii dintre tinerii noştri colegi
care şi-au asumat dificila funcţie de animator şi debitează
inepţii cu multă jovialitate, nu-i sperie lipsa acestor calităţi,
ei nerealizînd, că deficitul acesta îl sperie în schimb pe
nefericitul ascultător.
În încercarea de a imita maniera unor posturi străine,
unii dintre prezentatorii noştri adoptă o intonaţie exaltatisterică, care chiar şi în ţara de origine este detestată şi are
o singură motivaţie: dorinţa tiranică de a-l capta cu orice
preţ pe ascultător. Şi dacă acolo acest mod de prezentare
porneşte de la pretinsele cerinţe ale industriei mediatice, la
noi el nu are nici o motivaţie şi derapează într-un epigonism
jalnic. Unde mai pui că într-o ţară în care lucrurile nu merg
prea bine, excitarea unor false stări euforice în rîndul
ascultărorilor se transformă într-o aventură imorală şi
absurdă.
Sigur, e greu şi e un gest temerar aş spune, să faci un
post de radio bun cu puţini bani şi cu puţină experienţă.
Dar fiidcă a venit vorba de modele, cred că în ţările cu
vechi tradiţii democratice ar fi şi destule exemple de
radiofonie excelentă, ca să amintim aici numai de BBC
sau Radio France, care au reuşit să stabilească o relaţie de
respect mutual cu ascultătorii.
E păcat că cea mai mare parte a emisiei acestor posturi
nu este destinată nici măcar unui ascultător cu pretenţii
modeste de informare. Există, desigur, buletine, repetate
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA

în româneşte şi ruseşte la fiecare jumătate de ceas, dar cele
5 minute de ştiri selectate de cele mai multe ori în virtutea
unor preferinţe limitate, dictate de vîrsta, gustul şi orizontul
prezentatorului sau redactorului responsabil, evident nu
acoperă nici pe departe diversitatea pieţei de informaţie.
Iar destinaţia concursurilor, în mare vogă acum la mai
toate dintre aceste posturi, parcurge o traiectorie aberată,
eşuînd în intenţia de a-şi găsi ascultătorii ţintă, cu întrebări
de cultură generală de genul “Cine a fost Decebal: a) rege
egiptean sau b) rege dac?” În schimb, cealaltă întrebare, la
PRO FM, de pildă, este greu de ghicit, pentru a răspunde la
ea, trebuie să fii ascultătorul non-stop al acestui post. O
condiţie cam dură pentru un om normal, nu?
Nu s-ar spune că grilele de program la noile posturi de
radio au pretenţii deosebite pentru diversitate: ştiri (o bună
impresie produc ştirile selectate şi prezentate la PRO FM
şi Contact); multă muzică, reductibilă la hit-urile de ultimă
oră şi mai mult sau mai puţin strucurată în emisiunile zilei;
pe-ici, pe-colo, tentativa unor talk show-ri, cam puerile, de
pildă cu VIP-urile locale şi (mai rar) emisiuni cu invitaţi,
axate în jurul evenimentelor de ultimă oră sau din sfera
intereselor apropiate diverselor categorii de ascultători.
Practic toate posturile (cu excepţia staţiei municipale
Antena C, la care nu fac referinţe în aceste rînduri) sînt
pentru tineret, fapt care nu este o scuză pentru primitivismul
emisiei. Din contra, ar fi cazul ca, prin programele lor,
tocmai ele să fie pentru cei tineri un soi de catalizatori
intelectuali, să le incite curiozitatea şi gustul de a cunoaşte,
în loc să-i debilizeze cu nesfîrşita repetare a hit-urilor şi cu
invitaţiile la distracţii în diverse club-uri şi la concerte. Nu
zic, sînt bune şi astea, ba chiar foarte necesare pentru un
tînăr normal, numai că un post de radio cu bătaie lungă nu
se poate rezuma numai la atît. Sau tinerele staţii se tem căşi vor pierde comenzile de publicitate, dacă-şi vor modifica
grilele de emisie luînd o altă orientare, s-o spunem de-a
dreptul, mai civilizată, cu emisiuni, muzică, ştiri, etc. pentru
un spectru mult mai larg de ascultători? Cui îi este destinat,
de fapt, acest gen de emisie? Oare numai unor tineri de 1520 de ani săraci cu duhul?
Şi fiindcă a venit vorba, majoritatea posturilor FM-iste
difuzează multă publicitate, aceasta făcînd obiectul unor
discuţii geloase între cei interesaţi, nu chiar toate sînt
preferate de comanditarii cu punga groasă. În treacăt fie
spus, reclama se face în temei în ruseşte, sub pretextul de a
fi înţeleasă de toţi, dar iarăşi - comod pentru unii şi total
lipsită de respect pentru alţii, partea profitului fiind şi ea
corespunzătoare. Doar nişte prevederi ale legislaţiei ar putea
echilibra lucrurile şi în acest domeniu, dar nu cu riscul de a
fi reinterpretate de legiuitori la primele adieri ale unui vînt
neprielnic. Pe cînd şi asta? Poate într-o altă fază a
democraţiei şi radiofoniei…
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Natalia
ANGHELI

“Ştiri despre tine” şi “ştiri pentru
tine” – un fenomen străin
jurnalismului moldovenesc?

Preşedintele anunţă că nu va candida pentru un nou
mandat, premierul se întîlneşte cu o delegaţie a Consiliului
Europei, legislatorii comentează dezbaterile parlamentare
recente – sunt titluri familiare nouă auzite în buletinele de
seară sau citite pe primele pagini ale ziarelor. Zi de zi, massmedia de la noi critică şi laudă, face supoziţii şi prezice
acţiunile puterii. Abundenţă de detalii şi citate, spaţiu şi
timp de emisie dedicat cu generozitate ştirilor, şi totuşi
lipseşte ceva important. Omul simplu, cel care nu face parte
din elita politica şi economică, lipseşte în aceste reportaje.
Opinia lui este rareori prezentată, şi majoritatea reportajelor
nu se referă în nici un fel la viaţa lui de zi cu zi.
“Scrie pentru cei care citesc ziarele şi privesc ştirile, fă
ca ele să fie relevante pentru viaţa lor de zi cu zi”, aşa sună
o maximă a jurnalisticii americane. Într-o ţară cu mii de
ziare, staţii radio şi tv, consumatorul de ştiri are de unde
alege. Americanul simplu va alege mai curînd ceea ce se
referă la el şi la comunitatea sa. Iar producătorul de ştiri
trebuie să anticipeze această opţiune, deoarece de ea depinde
rating-ul, cifrele tirajelor şi, în ultima instanţă, însăşi
existenţa ziarului sau staţiei lor.
“Ceea ce încercăm să facem e să reflectăm evenimentele
zilei şi evenimentele care sunt relevante pentru
telespectatorii noştri”, spune Tom Brokaw, prezentator la
“Nightly News” (“Ştirile de noapte”), un program popular
de 30 de minute dufuzat pe canalul NBC 1 . Această
importantă reţea din SUA, cu o audienţă ce ajunge deseori
la 20 milioane de telespectatori2 , reuşeşte cu succes să
reflecte aşa-zisele “ştiri despre tine”.
Această nouă categorie de ştiri reflectă problemele
cotidiene ale omului simplu – cum să-şi îmbunătăţească
relaţiile cu familia şi cunoştinţele sale, cum să-i facă pe
copii să înveţe mai bine, să fie mai sănătoşi etc. În afară de
ştirile “grele”, de evenimentele politice şi economice ale
zilei, de tradiţionalele istorii despre celebrităţi, istorii de
vacanţă, vreme etc, acest tip nou de evenimente formează
o marcă distinctă a jurnalismului american modern. Ele au
căpătat răspîndure pe parcursul anilor ’90 atît în
audiovizual, cît şi în presa scrisă; în prezent pînă şi
venerabilele The New York Times şi The Washington Post
plasează deseori pe prima pagină “ştiri despre tine”3 .
Presa din SUA prezintă astăzi mai puţine ştiri pur
politice sau economice. Un studiu a circa 600 de programe
de ştiri, efectuat de Project for Excellence in Journalism,
arată că reflectării evenimentelor politice îi revin 9 la sută
din timpul de emisie al programelor de ştiri ale televiziunilor
locale şi regionale din SUA 4 .
“Ştirile despre tine” marchează o îndepărtare radicală
de elitismul intelectual dominant în jurnalismul american.
În trecut, spune Sandy Socolow, un fost producător executiv

al reţelei CBS TV din SUA, “sarcina era să le spui oamenilor
ceea ce aveau ei nevoie să ştie, dar deseori ei nu ştiu ce
anume trebuie să ştie dacă nu le spune cineva”5 .
În majoritatea lor, jurnaliştii americani au abandonat
acest concept, dar el rămâne viu în partea noastră de lume.
Mai mult, unii dintre colegii noştri merg şi mai departe,
încercînd adeseori să le spună consumatorilor de ştiri nu
numai ceea ce aceştia “ar trebui să ştie”, dar şi ceea ce “ar
trebui să gîndească”. De aici, prezentarea opiniilor
aparţinînd unei singure părţi, interpretarea evenimentelor
şi aprecierea persoanelor, lăsîndu-li-se consumatorilor de
ştiri nimic altceva decît “să înghită” ştirile care au fost în
prealabil “rumegate”. E adevărat, e suficient să alegi un alt
ziar sau să schimbi canalul tv, pentru a desoperi o
interpretare diferită, deseori contradictorie, a evenimentelor.
Scopul însă rămăne acelaşi: mai curînd a modela opinia
consumatorului de ştiri, decît a-l lăsa să-şi formeze sau săşi expună propria opinie.
În mod ironic, acest scop este rareori atins. Exceptînd
elitele care sunt “obiectul ştirilor” sau pe cei, foarte puţini,
pentru care intrigile politice şi economice sunt un hobby
sau un mod de viaţă, mulţi consumatori de ştiri refuză să
accepte o asemenea reflectare a evenimentelor. Ce
importanţă are pentru ei dacă cutare persoană oficială este
mai loială preşedintelui decît parlamentului sau viceversa?
În cele din urmă, ei schimbă canalul sau caută să citească
altceva.
Pe termen lung, nici jurnaliştii, nici consumatorii de ştiri
nu obţin ceea ce doresc. Tirajele presei scrise se reduc,
audienţa posturilor radio şi tv e tot mai mică, în timp ce
potenţialii cititori, ascultători sau telespectatori nu
beneficiază de ştiri echilibrate, interesante şi relevante.
Ei bine, populaţia e prea săracă pentru a cumpăra ziare,
şi asta e o problemă reală – vor replica mulţi dintre colegii
mei. E adevărat, dar tirajul Makler-ului e cu mult mai mare
decît al majorităţii publicaţiilor, ceea ce înseamnă că
oamenii găsesc bani pentru ştirile care îi interesează. Da,
dar Makler-ul nu conţine importante ştiri politice şi
economice, deşi acestea îi interesează pe mulţi – vor spune
unii.
Dar ce ne împiedică pe noi să facem ca aceste importante
ştiri de oridin politic şi economic să fie interesante pentru
consumatorul de rînd?
Acum cîţiva ani, fiind corespondentul agenţiei
Associated Press în R.Moldova, mulţi dintre colegii mei
zîmbeau ironic atunci cînd în ajunul unor evenimente
politice sau economice importante mergeam în stradă pentru
a lua numeroase interviuri de le oamenii simpli. Mi se
spunea de multe ori că pierd timpul preţios, mai cu seamă
cînd cifrele, faptele sau citatele celor “de sus” ne stăteau la
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dispoziţie. Ei bine, în cazul AP reportajul era considerat
adeseori ca fiind incomplet fără “vocile oamenilor din
stradă”. Şi, în general, oamenilor le plăcea să fie întrebaţi
despre ceea ce gîndesc, iar mulţi dintre ei aveau de spus
lucruri foarte interesante. Ei simţeau că opinia lor este luată
în consideraţie.
Este surprinzător că “Opinia ta contează” se mai
difuzează la Pro TV-Chişinău, în ştitile de noapte, şi că
telespectatorii continuă să telefoneze pentru a-şi expune
gîndurile şi punctele de vedere? Nu ar trebui ca “Opinia ta
contează” să fie sloganul nostru, al tuturora? Nu ar trebui
ca ţinta ştirilor în mass-media să fie omul real cu problemele
lui reale?
Un reportaj despre bugetul de stat pe anul viitor va fi
mult mai pe înţelesul cititorului simplu dacă cifrele abstracte
vor fi traduse în ceva mult mai relevant pentru el – coşul de
consum se va umple sau se va deşerta în anul ce vine,
calitatea vieţii sale se va îmbunătăţi sau nu? Cititorul simplu
va cheltui probabil mai mult timp cu un ziar care reflectă
evenimentele politice cheie nu numai din punctul de vedere
al elitelor, ci şi al oamenilor simpli. El se va opri probabil
mai mult timp asupra unui articol în care i se va explica în
ce mod reforma ocrotirii sănătăţii va schimba acţiunile sale
şi ale medicului în caz de boală. Şi se va uita probabil cu
mai multă atenţie la fotografiile din prima pagină dacă
acestea vor reprezenta nu numai feţele politicienilor noştri
sau ale participanţilor anonimi ai unui miting sau conferinţe.
Mulţi dintre fotoreporterii noştri expun fotografii
minunate şi foarte emoţionante, în cadrul unor expoziţii
personale sau pe paginile Internetului. Mulţi dintre
jurnaliştii noştri scriu în timpul liber romane, piese de teatru
şi poezii care iau premii. Nu ar trebui oare ca acest talent
literar şi fotografic să fie pus în serviciul jurnalisticii
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Mass-media din Republica
Moldova: probleme de gen

Mass-media din Republica Moldova nu s-a modificat cu
mult în ultimii cinci ani, când potrivit aşteptărilor şi
experienţelor perestroikăi, au existat multiple căi şi modalităţi
de a o face. Perioada din urmă a demonstrat că cea mai tare
caracteristică a jurnalismului autohton rămâne partizanatul
politic. Totuşi, unele mijloace de informare locale au reuşit,
cel puţin de ochii consumatorului, să depăşească această
politizare şi să îndrepte mersul lucrurilor spre un jurnalism
imparţial, echidistant şi veridic. Aici se cere de menţionat
activitatea agenţiilor de presă care prin profesionalismul lor
impun abonaţilor anumiţi parametri în vehicularea surselor,
verificarea şi echilibrarea informaţiilor.
Problemele în cauză ţin de conţinutul produselor
jurnalistice şi au fost subiecte de discuţii la nenumărate
seminare şi conferinţe organizate de diferite organizaţii. Ceea
ce a rămas în afara oricăror discuţii sunt genurile presei, care
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cotidiene?
Articolele “au o mai bună şansă de influenţă dacă sunt
mai “citibile”, dacă lectura lor se aseamănă mai puţin cu
“a ridica capacul unei cutii cu documente”, se menţionează
într-un articol recent din American Journalism Review, una
din revistele importante pentru profesioniştii mass-media6 .
Institutul Poynter pentru studii mass-media descrie un
articol premiat din The Washington Post ca fiind unul în
care “informaţia, contextul şi detaliile vii se împletesc în
mod efectiv, aşa încît cititorul nu numai înţelege, ci şi
trăieşte evenimentul”7 .
Adoptînd o altă atitudine, mai creativă, faţă de jurnalism,
am putea expune un eveniment guvernamental prin prisma
vieţii cetăţenilor noştri şi am putea scrie mai mult despre
ceea ce interesează cu adevărat pe consumatorii de ştiri.
Cu eforturi concentrate, am putea face ca “ştirile pentru
tine” şi “ştirile despre tine” să devină o permanenţă a
junalismului moldovenesc.

fie că nu necesită studii deosebite, fie că sunt considerate o
problemă falsă creată de esteţii mass-media. Aceste două opinii
des enunţate de colegii de breaslă pot fi argumentate cu o
simplă trimitere la manualul “Genurile presei sovietice” editat
special pentru facultatea de jurnalism. Îndoctrinarea formelor
de text gazetăresc, exemplele ridicole şi teoria bizară din cartea
respectivă îi fac şi astăzi pe studenţi să zâmbească ironic atunci
când găsesc titlul într-o bibliografie reactualizată de vreun
profesor universitar. Foştii absolvenţi iau materialul drept o
mostră a timpului demnă pentru un amator din presă. Cu toate
ridiculizările, problema este nerezolvată, iar jurnalismul
moldovenesc riscă să rămână unul diletant, plagiator şi fără
personalitate.
Genurile au apărut ca o necesitate pentru a ambala textul,
ca acesta, la rândul său, să fie vândut mai uşor. Ele facilitează
înţelegerea scriptului de către consumatori şi marketingul
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instituţiilor producătoare de media. Genurile se află în continuă
transformare fiind caracterizate drept aceleaşi dar diferite.
La fel ca şi societatea care se modifică constant, “repertoriul
genurilor” se schimbă fie sub influenţa evenimentelor din
mediu (printre care şi şcolarizările jurnaliştilor, campaniile
de promovare şi susţinere a unui gen, penetrarea spaţiului
mediatic naţional de către mass media străine, etc.), fie
independent (hibridizare, atomizare, etc.). Societatea consumă
forme particulare de genuri pe care tot ea le produce. Genul
este un produs comercial solicitat de consumator şi mai rar
conceput pentru a-l interesa pe acesta din urmă.
Primul pas spre o nouă interpretare a textului gazetăresc
în Republica Moldova a fost făcut la începutl anilor ‘90. Acesta
a fost mai mult practic, teoretizarea urmând să se producă
ceva mai târziu şi cu suportul informaţional de peste hotare.
La început cel mai vehiculat gen în toate mediile era interviul.
Cu ajutorul acestuia se încerca o suplinire a golului intelectual
provocat de îndoparea maselor cu ideologii. Liderii neformali
erau devoraţi de mass-media dornice de a găsi alte subiecte
decât cele de odinioară, iar consumatorii de presă găseau
textele – altele decât cele ale c.c.-ului – drept o democraţie
deja realizată. Interviurile cu vedetele mediatizate au fost
primele roade ale libertăţii de expresie aduse de restructurare.
Ele captivau cititorii, radioascultătorii şi telespectatorii prin
alt fel de a gândi şi cu informaţii despre Occident (artiştii şi
liderii de partid erau, totuşi, mai la curent cu viaţa de peste
hotare).
După această oglindire a realităţii prin ideile şi afirmaţiile
interlocutorilor a urmat emanciparea propriu-zisă a
jurnaliştilor. Aceasta este însoţită şi de lansarea pe piaţă a
zeci de titluri de publicaţii noi care ofereau gazetarilor teren
nemăsurabil pentru a-şi prezenta opiniile şi a interpreta
realitatea. De cele mai multe ori, materialele aveau tentă de
analiză filosofico-idealistă la nivel de şcoală medie, erau
subiective şi departe de stilul ziaristic. Până la urmă puzderia
de gazete a dispărut lăsând mulţi afacerişti pe muchia
insolvabilităţii, iar pe aşa-zişii gazetari cu iluziile spulberate
despre o libertate a presei numai de ei înţeleasă. Poveştile şi
opiniile acestora nu au fost apreciate de consumatorii de presă
care în condiţiile unei inflaţii de informaţii au impus un stil
departe de cel al demagogilor şi ficţiunii.
Epoca jurnalismului adevărat a început odată cu
recunoaşterea ştirii ca gen de bază în activitatea de zi cu zi a
profesioniştilor şi cu principiile acestora: imparţialitate,
obiectivitate şi echidistanţă. Implementarea acestora în
jurnalismul autohton şi instruirea generaţiilor noi a coincis
cu deschiderea la Chişinău a Centrului Independent de
Jurnalism. Acesta îşi propunea în 1994 să contribuie la
cunoaşterea experienţei şi practicii occidentale în domeniu şi
să acorde sprijin presei independente locale. Acţiunile
Centrului Independent de Jurnalism au coincis mai târziu cu
eforturile presei de a se alinia standardelor europene.
Seminarele şi training-urile organizate la Chişinău cu
participarea experţilor străini au avut ca scop şi dezbaterea
genurilor.
Presa moldovenească seamănă acum mai mult cu un
poligon de testare a genurilor gazetăreşti. După probare,
acestea sunt trecute la capitolul realizări cu specificarea de
rigoare că nu au trecere la public, costă prea scump, consumă
prea mult timp la pregătire, etc. Cu toate acestea ziarele de la

Chişinău nu plictisesc cititotul. Reportaje şi interviuri, ştiri
şi articole de analiză, editoriale şi materiale de investigaţii
apar zilnic pe paginile presei.
Diversitatea se deosebeşte de la ziar la ziar. Unele ediţii
periodice de la Chişinău acordă mai multă atenţie materialelor
de analiză, aici se încadrează mai ales presa de partid
(Luceafărul, Dialog, Mesagerul). Cotidianele independente
încearcă dar nu întotdeauna reuşesc să păstreze un echilibru
între acestea şi ştirile simple. Astfel presa care apare zilnic
aduce mai mult a radio (Jurnal Naţional, Momentul). În ea
poţi reciti toate ştirile difuzate cu o zi înainte de posturile de
radio care le-au reluat, la rândul lor, din fluxurile agenţiilor
de presă. Şi asta în cazul când presa scrisă are menirea să
disece temele, problemele şi consecinţele în încercarea de a
explica ceea ce se întâmplă. Ziarele trebuie să vină cu explicaţii
la semnificaţia evenimentelor şi contextul lor şi nu cu o tratare
fugitivă şi seacă a informaţiilor.
Editorialele le scriu greii din mass-media. De multe ori
ziarele sunt cumpărate doar pentru opinia editorialistului şi
măiestria acestuia de a ţine legătura cu cititorii şi problemele
acestora. Tinerii jurnalişti sunt un fel de pedestraşi ai presei
autohtone. Aceştia atacă problemele curente, dar nu se tem să
ia în dezbatere şi subiecte majore. Materialele de investigaţie
au fost deja lăsate în totalitate pe seama acestora. Tinerii
jurnalişti, în goana după afirmare, tratează subiecte delicate
fără teama de a fi incorecţi sau părtaşi.
Noutatea în genurile presei din Republica Moldova se mai
lasă aşteptată. Cu toate acestea au fost remarcate tentative de
hibridizare cum ar fi reportajul-interviu sau interviul-analiză.
Aceste materiale necesită o muncă migăloasă la pregătirea
lor şi un spaţiu mai mare pentru prezentare. Încurajator este
faptul că tinerii jurnalişti experimentează şi reuşesc să fie
receptivi la solicitările consumatorilor de presă.
Un caz clasic de marketing media este radioul din
Republica Moldova, mai ales cel comercial, care şi-a structurat
programele preponderent după aşteptările publicului
ascultător. Pe lângă buletinele de ştiri preluate exclusiv de la
agenţiile de presă, grilele posturilor de radio mai cuprind:
interviuri în studio, aşa-zisele talk-show-uri, şi concursuri,
cele mai vândute la ora actuală, care după cum am menţionat
într-un buletin “Mass-media în Republica Moldova” au
menirea să aducă îmbogăţirea peste noapte a ascultătorului.
Dintr-o inerţie ce vine din dealul Schinoasei, postul
naţional de radio continuă să prezinte diversitatea genurilor
radio la nivelul anilor de renaştere naţională. Acest impas se
prezintă ca o mare realizare ce nu mai poate fi depăşită, dar şi
ca o reacţie la “succesul” repurtat de staţiile comerciale de
radio. Cu toate acestea, echipe de jurnalişti entuziasmaţi
perseverează în urma training-urilor în modificarea grilei radio.
Elanul tineresc le ajunge, însă, pentru puţin timp şi, limitaţi
tehnic şi financiar, jurnaliştii intră în rutină şi revin la ceea ce
se realizează mult mai uşor şi cu mai puţină bătaie de cap.
Redacţiile tineret, actualităţi şi departamentele literar-artistic
şi muzică au reuşit să treacă, fiecare în felul său, prin perioade
de glorie dar şi de declin. Până la urmă s-a instaurat o stare de
incertitudine care nu este decât o perpetuare a cotidianului
uzat, dar înca valabil.
Lipsit de tradiţie, postul municipal de radio Antena C, se
află într-o continuă structurare a grilei de emisie. Ca potenţial
uman şi tehnic, dispensat pe alocuri de problema dependenţei
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de publicitate (este un post pubic), se situează printre cele
mai favorizate posturi de radio din Republica Moldova. Nu
şi favorite.
Lipsa unei strategii clare şi personalul neexperimentat sunt
două motive care aduc postul municipal în coada top-urilor.
Şi dacă strategia prinde contururi odată cu stabilirea audienţei,
atunci problema experienţei cadrelor poate fi rezolvată numai
prin şcolarizarea acestora. Lucru neglijat de o bună parte din
ei. Ţinând cont de acestea, diversitatea genurilor radio este la
nivelul unui curs de iniţiere în jurnalism. Sunt variate jurnalele
serii şi emisiunile cu caracter distractiv-cognitiv. Cele mai
des difuzate sunt, totuşi, interviurile care predomină în orice
program. Tot mai des apar pe post reportaje, iar comentariile
sunt făcute cu mai multă siguranţă.
Dominată mult de posturile de televiziune ruseşti, piaţa tv
moldovenească se pare că a fost sortită să sufere de sindromul
inferiotăţii fără vreo speranţă în vreo terapie curativă.
Inferioritatea este argumentată de numărul mare de
telespectatori nostalgici după Ostankino, de calitatea
produselor de televiziune ruseşti, dar şi de intrigile din culise
şi legislativul de la noi. Unica salvare vine de peste hotare.
Melodramele şi filmele procurate din afară au menirea să
învioreze puţin situaţia din televiziune şi să atragă
telespectatori. Acţiunea nu va schimba cu mult situaţia, atâta
timp cât concurenţa va fi întotdeauna de partea posturilor de
televiziune mai bogate. Acestea îşi pot pemite lucruri mult

Arcadie
GHERASIM

Sînt un cititor fidel al presei şi, în special, al “giganţilor”
autohtoni care se consacră nobilei corvoade de a forma o
anumită opinie publică. Şi tot citind şi răsfoind, într-o bună
zi m-a prins o ciudă pe propriul gînd. Un fel de gînd meschin,
care, oricît îl probozeam, totuna decola de pe pista
emisferelor, cicălindu-mă cu matinala întrebare: “De cîte
ziare ai nevoie pentru a afla adevărul despre un adevăr?”
Stai, măi omule - îl tot deturnam - stai pe loc şi mai cîntăreşte:
oare jurnaliştii nu au dreptul la propria opinie, la propria
viziune asupra evenimentelor, la propria investigaţie, la
propria imagine, la propria muză, la propriul adevar, la
propriul cititor, la propriul şef, la propria sursă de informaţie,
la propria simpatie, la propriul salariu, la propriul sponsor,
la propriul automobil, la propria cetăţenie, la propria
naţionalitate, la propriul partid, la propria vârstă, la propriul
cod deontologic… “Stop! – sare gîndul,- la propriul ce? D
e o n t o l o g i c zici? Trişezi frăţioare!”
De ce as trişa? ripostez cu amabilitate. Mă bazez pe o
simplă matematică: cumperi dimineaţa zece ziare diferite,
care reprezintă zece coduri deontologice diferite, le aduni şi
obţii rezultatul scontat – un singur cod deontologic al
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mai scumpe şi trezi un interes mai mare din partea publicului
telespectator.
O salvare poate fi găsită în forţele proprii care, puţin
încurajate, pot crea postului de televiziune o imagine pe potriva
aşteptărilor telespectatorilor moldoveni. Este vorba de
emisiunile cu public, caravanele televizate, reportaje şi montări
de spectacole televizate. Cu aceste genuri se poate câştiga
simpatia telespectatorului chiar şi din simplul motiv de noutate
la televiziunea moldovenească, ca să nu mai vorbim de
participarea publicului şi problemele locale abordate.
Până la o presă condusă de profitul obţinut din vânzări,
Republica Moldova mai are de parcurs o cale de câţiva ani.
Acesta depinde atât de consumatorii de informaţii, cât şi de
mass-media. Atâta timp cât presa moldovenească există din
alte surse decât cele din publicitate, principiile marketingului
şi prezentării materialelor rămân doar nişte vorbe frumoase.
Ziarele din lumea consolidată şi cu o democraţie avansată
reuşesc să supravieţuiască de-a lungul anilor bazându-se pe
reacţiile cititorilor la ceea ce face jurnalistul. Această
cunoaştere empirică este necesară şi presei moldoveneşti care
s-a conformat unor cercuri închise care nu-i permit să ştie ce
vor cititorii. Alegerea genurilor face parte din aceste dezlegări.

Subiectiv despre un
subiect
ziariştilor din Republica Moldova. Lipeşti cu migală ciob cu
ciob a ceea ce este viziune sau abordare a unui eveniment
ori subiect şi obţii adevăratul adevăr despre ceea ce s-a
întîmplat .
Tace gîndul, iar eu îl presez cu argumente.
Să luăm, de exemplu, cel mai controversat eveniment al
anului 2000 – modificarea formei de guvernare în
R.Moldova. A fost cel mai eficient catalizator al presei
noastre şi al gradului ei de obiectivitate. Ca putere în stat, ca
un cîine de pază al societăţii, ca un mijloc de informare
veridică şi credibilă, pentru că eu, ca cititor, nu am bani pentru
toate ziarele şi revistele şi prefer să abonez un singur ziar
sau o singură revistă din care să aflu ce s-a întîmplat totuşi
şi cu ce mă voi alege, ca cetăţean, de la republica
parlamentară, prezidenţială ori cum se va mai numi ea.
Constat însă cu multă nedumerire că aceeaşi hîrtie de turnesol,
muiată în aceeaşi soluţie, la aceeaşi temperatură bate în culori
diferite: de la roşu-brun la vînăt şi de la tricolor la galbenbostăniu. Mi s-a creat impresia că, abordînd acest subiect,
presa editată la Chişinău a prins nada sterilităţii sociale a
modificărilor constituţionale din 5 iunie. Mai mult decît atît,
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majoritatea dezbaterilor şi analizelor de presă au fost inspirate
pe un areal deloc interesant pentru cititor. Pornind de la
“sacramentala” deducţie filosofică a vice-speakerului V.
Mişin că mătuşa Frăsina nu este în stare să pătrundă taina
modificărilor din Constituţie, jurnaliştii, care au menţinut
subiectul, au ales calea cea mai uşoară de prezentare a celor
întîmplate: votînd republica parlamentară , deputaţii au salvat
ţara de Lucinschii sau, votînd parlamentarismul, aleşii
poporului au deschis cutia Pandorei şi de azi înainte toate
cîte ce vor întîmpla – se vor întîmpla rău de tot. Astfel s-a
sugerat ideea că un preşedinte ales de popor nu inspiră
încredere, pe cînd unul ales de parlament, cu atribuţii
simbolice, va fi simbolul concilierii şi prosperării. Războiul
citatelor şi al declaraţiilor de presă, lupta de partizani a
suspiciunilor au trecut presa pe făgaşul unor analize abstracte
şi părtinitoare, chiar şi în publicaţiile de bine de rău
nepartinice. În consecinţă, au rămas în afara unor investigaţii
de valoare doua probleme cardinale, cred eu: a) cine execută
în R.Moldova întreaga putere executivă şi b) de ce cetăţenii
din R.Moldova nu mai au dreptul să-şi aleagă preşedintele.
Nu zic ba, problemele evidenţiate de mine au constituit
obiectul unor meditaţii, într-o anumită presă, dar numai
tangenţial şi numai cu titlu de argument în favoarea unuia
dintre actorii melodramei politice. Astfel, drepturile
fudamentale ale cetăţeanului au fost speculate cu multă
abilitate, gravei probleme a respectării valorilor democratice
rezervîndu-i-se o atitudine de fundal. Preponderenţa tonului
persiflant şi superficialitatea abordării unor modificări ale
Constituţiei îndepărtează presa noastră de tradiţia
occidentală, or, în statele vest-europene sau în S.U.A orice
amendament la Legea supremă constituie cel mai fierbinte
subiect al unor masive campanii de presă. În cazul în care
acest amendament afectează drepturile inalienabile ale
cetăţeanului, presa, indiferent de coloratură şi ambiţii, devine
miraculos de solidară. Pe prim plan apare opinia cetăţeanului,
iar autorii amendamentului sau oponenţii lor din mediul
politic se aleg cu locul secund. La noi totul s-a întîmplat
invers. Actorii au speculat interesul votantului simplu şi,
abuzînd de naivitatea oamenilor de presă, au racolat ziarele
spre a-şi regla conturile.
În ajun de “iarnă absolută” presa noastră cheltuie
ineficient spaţiul de ziar pentru a afla dacă pleacă sau rămîne
guvernul Braghiş, pe cînd o chestiune cu mult mai importantă
rămîne în umbra peniţei. Este vorba de împuternicirile
promise guvernului şi seriozitatea cu care parlamentul este
gata să le respecte. Abilitarea executivului cu unele drepturi
insignifiante şi în modul în care s-a făcut - pe etape şi cu o
crasă suspiciune - au condus la situaţia în care, deşi s-au
declarat unele descentralizări de funcţii, parlamentul mai
continuă să rezolve probleme curente, care nu au aproape
nimic comun cu munca legislativă. Să ne amintim de ingerinţa
forului legislativ în procesul judiciar CAIRO-CCA, sau în
cazul unor privatizări, sau de amestecul parlamentului în
“cazul generalului Alexei” etc.
De fapt, cazul CAIRO-CCA a demonstrat cu lux de

amănunte că presa noastră nu are un număr suficient de
adevăraţi profesionişti pentru care un cod deontologic, fie şi
imaginabil, ar fi ca o biblie a meseriei. Într-o singură zi,
pînă si cele mai democrate ziare de limbă rusă, s-au
transformat în ziare pur ruseşti şi nedemocrate, iar ziarele
de limbă română, cu mici excepţii, şi-au demonstrat încă
odată vasalitatea.
Cel mai deşănţat, însă, a fost abordat “cazul generalului
Alexei”. Departe de gîndul că lupta împotriva crimei
organizate ar trebui să constituie focalizatorul unei campanii
de presă şi a unei solidarităţi de breaslă a ziariştilor,
majoritatea celor care au scris despre acest subiect, au
deplasat accentele, rezumînd-şi activitatea de investigaţie la
obţinerea unor argumente prin care să-şi protejeze patronii
deranjaţi de general sau prin care ar ataca colegii de la ziarele
rivale, sau pentru a afla cine stă în spatele generalului, sau
prin care argumente l-ar denigra pe Alexei. Vă mai amintiţi
de Karamalac? Un ziar cu reporteri calificaţi investiga
comportamentul justiţiei, culpa acestui cetăţean pînă la urmă
inculpat totuşi, iar alt ziar, cu reporteri la fel de calificaţi,
publica în paginile sale pledoarii în apărarea celui care astăzi
este dat în căutare de către justuţie. Cel mai regretabil însă
este faptul că presa s-a divizat din nou pe criterii naţionale.
Şi aceasta se întîmplă aproape de fiecare dată cînd inculpatul
este de altă naţionalitate. Presa de limbă română îl acuză,
iar presa de limbă rusă şi în anumite cazuri cea de partid – îi
caută scuze. Citeam diferite ziare şi mă gîndeam că presa
noastra se aseamănă cu justiţia noastră. Zece complete de
judecată pronunţă zece verdicte diferite asupra aceluiaşi dosar
- de la achitarea inculpatului pînă la condamnarea lui la
detenţie pe viaţă. Rămîne inexplicabil acest fenomen dacă e
să ne amintim că şi jurnaliştii, şi juriştii au valorificat sute
de mii de dolari, participînd la sute de seminare, mese rotunde
şi ovale, conferinţe ştiinţifice şi practice pentru a asimila
codul deontologic al profesiei. Cu cîtă rîvnă urmăresc colegii
noştri granturile şi ocaziile unor delegaţii, cîte mări şi ţări
au cutreierat, cîtă engleză au învăţat pentru a înţelege în
profunzime farmecul profesional al adevăraţilor profesionişti
de la BBC, cîte cîte!…şi de foarte multe ori fără rost. Nu
vreau să credeţi că mă tentează rolul de judecător şi că nu aş
înţelege realităţile moldoveneşti. Mai ales în contextul unor
proaspete eforturi ale reprezentanţilor puterii de a priponi
presa de ţăruşul (citeşte sacul cu bani) autohton. Mă refer,
desigur, la iniţiativa unor parlamentari de a amenda Legea
presei pentru a interzice finanţarea din exterior, sub orice
formă, a publicaţiilor din R.M. Logica acestui amendament
în alte condiţii ar fi făcut imposibilă apariţia PRO TV, iar la
noi ar strangula ziarele ca afacere. Or, din exterior nu
înseamnă numai Bucureşti sau Moscova, ci şi SOROS,
programele diferitelor ambasade, consîngenii noştri de peste
hotare etc. Repet că dincolo de scopul său pur politic, acest
amendament constituie o încălcare a drepturilor fundamentale
ale cetăţeanului şi a normelor internaţionale privind libera
circulaţie de capital. Am discutat despre acest amendament
cu mai mulţi colegi bulgari. Aceştia s-au mirat de-a binelea
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că ar putea exista o astfel de intenţie, or, în Bulgaria, cele
mai obiective şi mai independente ziare sînt considerate Deni
şi Trud, al căror patron este un concern german. Autorii
amendamentului uită că există instanţa de judecată care este
unica în drept să decida dacă “susţinerea din exterior”
constituie sau nu un amestec în treburile interne sau afectează
securitatea naţională a statului. Cu părere de rău, reacţia
presei noastre se rezumă la vîrful aisbergului şi nu s-a
transformat într-o campanie de presă împotriva abuzului
puterii.
În finalul acestei dispute cu propriile-mi gînduri aş

Eugenia
GROSU

Pericolele presei
militante

Nu trebuie subestimat rolul presei în ceea ce s-a produs
în alegerile din România. Votul masiv acordat lui
Corneliu Vadim Tudor este şi opera lor, a celor care
astăzi se arată foarte indignaţi.
În Republica Moldova ponderea partidelor de stînga şi de
centru-stînga este, de asemenea, foarte mare. Se vorbeşte
deschis despre restaurarea unui regim, care, evident, nu poate
fi restaurat decît prin violenţă şi dictat. Dar la noi, ca şi în
întreg spaţiul ex-sovietic, aceste stări de spirit sunt o constantă
de la 1989 încoace şi exprimă dezideratele unei pături sociale
(şi naţionale) care a fost lipsită drastic de vechile privilegii.
Cetăţenii României însă, altădată paşnici şi pro-europeni,
au votat masiv cu ultranaţionalistul Corneliu Vadim Tudor,
crezînd că astfel îi vor putea pedepsi pe duşmanii invizibili al
ţării lor. A. Necula, profesor-psiholog la Universitatea din Iaşi,
aprecia că votul păturilor puţin instruite exprimă nevoia de
revanşă, nevoia de a-i sancţiona pe cei care i-au marginalizat
şi umilit. În mod paradoxal, toţi alegătorii din judeţele vestice
— Banat, Cluj, Timişoara — care acum 4 ani l-au votat pe
Emil Constantinescu, adică democraţia şi reforma, astăzi
votează, fără ezitare, cu o personalitate şi o ideologie diametral
opuse.
Cum de s-a reuşit o transformare atît de radicală a
conştiintelor? Pare foarte probabil faptul că mediile de
informare în masă au luat o parte activă la crearea chipului
acelui «duşman» invizibil, de care ne tot vorbeşte Vadim. O
uşoară deplasare a accentelor, fundalul apocaliptic,
supralicitarea constantă a tonalităţii agresive, a intoleranţei
etc. Drept rezultat, în imaginarul românului mediu s-a reuşit
demolarea nu doar a liderilor «falşi» ai reformelor, ci şi a
reformei inseşi.
Este adevărat, Convenţia Democrată şi celelalte formaţiuni
politice de guvernămant s-au dovedit inapte să guverneze bine
ţara, nici să-şi depăsească orgoliile sau tentaţiile de a se folosi
de sinecurile lor pentru ei înşişi. Deseori presa a interpretat
acest lucru, poate fără să vrea, ca pe o deficienţă a democraţiei.
Acolo unde nu se lucra sau se lucra doar pentru propriile
interese, se creau în paralel două imagini, ambele puternic
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA

îndrăzni să enunţ o singură concluzie: pentru a deveni cu
adevărat puterea a patra în stat, presa din Republica Moldova
urmează să-şi însuşească simţul solidarităţii de breaslă, or,
indiferent de orientările ei politice sau de simpatii, ea este
făcută de profesionişti care să ţină, mai întîi de toate, la
onoarea profesională. Iar această onoare, într-o lume
normală, nu are nici naţionalitate şi nici carnet de partid.
Sesizînd manifestarea demnităţii jurnaliştilor, puterea se va
obişnui, se va resemna şi ne va respecta.

falsificate. De o parte, se zugrăvea continuu imaginea unei
democraţii care este la lucru (ziarele puterii); se fabrica iluzia
că oamenii politici fac nenumărate acţiuni pentru binele ţării.
Pe de altă parte — se striga din răsputeri că tot ce se întîmplă
este în detrimentul ţării, însăsi opţiunea ideologică a
guvernului şi şefului statului fiind greşită (ziarele opoziţiei).
O imagine exagerat-pozitivă cuplată cu una exagerat-negativă,
şi cu distribuirea accentelor după bunul plac al celor ce scriau.
Mă întreb, oare tonul întregii prese nu a fost puţin prea
sinistru pentru o ţară care este, trebuie să fie, în căutarea unei
noi identităţi statale? Oare ziariştii, în vânătoarea lor avidă
de senzaţional şi pitoresc, nu au păcătuit niciodată prin
dispunerea greşită a accentelor? Nu au făcut niciodată
partizanat politic, în detrimentul adevărului? Şi oare această
negare masivă a democraţiei ca concept, prin sufragiu popular,
nu este şi rodul involuntar al muncii pline de fantezie şi zel a
unor slujitori ai mass-media?
De altfel, este uşor de remarcat că de intoleranţă se face
vinovată şi presa pro-democrată. Ea îi acceptă în cîmpul ei de
gravitaţie doar pe cei ferm convinşi de necesitatea
occidentalizării necondiţionate a României. Pe cei nesiguri
sau convinşi doar pe jumătate îi repudiază. Zilele trecute un
realizator de la «Radio Contact» declara indignat: «Rog pe
cei care l-au votat pe Corneliu Vadim Tudor să nu mai asculte
niciodată emisiunile mele!» Cu o asemenea atitudine e infinit
mai uşor să-ţi recrutezi adversari decît adepţi.
Faptele sau ne-faptele actualei drepte româneşti, aflate pînă
de curînd la guvernare, au contribuit hotărîtor la proasta
imagine asupra democraţiei pe care o are românul mediu. Dar
şi mass-media şi-a adus obolul, modelînd în conştiinţele unor
oameni puţin avizaţi o atitudine agresiv-negativă faţă de
promotorii valorilor liberale şi faţă de valorile liberale în sine,
guvernanţii fiind, pentru o perioadă, incarnarea acestora.
Votanţii lui C.V.Tudor, să n-o uităm, au studii medii, în mare
majoritate, şi nu sunt cititori avizi de cărţi şi studii asupra
istoriei, economiei, sociologiei sau politicii. Sunt însă cu toţii
cititori de ziare şi privitori ai posturilor tv. Asta dă de gândit!
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ZAMURA

Cum primim informaţia
din provincie

Cazul cu accidentul aviatic de la Briceni, cînd
contrabandiştii ucraineni s-au prăbuşit la frontieră, a
demonstrat neputinţa totală a presei de la Chişinău în
situaţia în care se impune reflectarea operativă a unor
evenimente din provincie. Nici unul din reporterii de la
Chişinău nu a reuşit să vină la faţa locului, iar ziarele au
publicat ştiri extrem de contradictorii, care pînă la urmă se
excludeau reciproc.
Cum este reflectată de fapt în presa de la Chişinău viaţa
provinciei ?
Din păcate, în capitală ajunge un foarte modest flux de
informaţii din judeţe. De altfel, aşa a fost întotdeauna. Dar
acest lucru n-ar trebui să se întîmple acum, cu reforma
teritorial-administrativă, care face posibilă reanimarea
periferiilor, lichidarea prăpastiei şi a opoziţiei seculare
dintre centru şi provincie.
Redacţiile ziarelor naţionale au patru canale de
recepţionare a informaţiei din provincie.
În primul rînd, corespondenţii locali. Din nefericire,
corespondentul local este un lux nepermis pentru ziare.
Cheltuielile de transport şi legătură (nemaivorbind de cele
pentru întreţinerea unui oficiu în zonă) sporesc costul
informaţiei. Unele redacţii îşi pot permite acest lux şi o
fac. Altele - majoritatea - nu pot şi nu doresc să aibă
cheltuieli în plus pentru informaţia din provincii.
E adevărat că ziarele care apăreau pînă la 1990 şi-au
păstrat reţeaua de corespondenţi locali. Dar şi problemele
au rămas nerezolvate, cele mai acute fiind profesionismul
slab al gazetarilor din provincie, dependenţa lor de
administraţia publică locală.
S-a creat o situaţie paradoxală: în majoritatea oraşelor
mici sînt jurnalişti fără lucru. Ei se oferă să scrie şi
româneşte, şi ruseşte. Dar disponibilitatea lor nu
întotdeauna poate fi valorificată. Cei mai mulţi dintre ei nu
s-au debarasat de stereotipul de gazetărie sovietică, ignoră
standardele jurnalismului de ştiri, nu conştientizează pînă
la capăt schimbările care se produc în provincie, au tendinţa
de a “servi” puterea locală.
Cea de-a doua sursă de informaţie din judeţe o constitue
agenţiile de informaţii, dintre care numai agenţia de stat
Moldpres are secţii judeţene. Cu regret, pretenţiile
exprimate mai sus se referă în mare parte la aceşti
colaboratori regionali. Corespondenţii locali Moldpres
adeseori sînt lipsiţi de “intuiţie informaţională”,
transmiţînd la redacţie, în virtutea vechii tradiţii, ştiri fără
de conflict sau date statistice cu privire la campania de
recoltare sau semănat. Pentru că edităm în judeţul Orhei
suplimentul cotidianului Novoie vremea (Timpul), ne-am
ciocnit chiar şi de cazuri de plagiat din partea
corespondenţilor Moldpres. E de remarcat totuşi că

conducerea agenţiei face tot posibilul pentru a soluţiona
problema ştirilor din judeţe, dar nu întoteauna există
condiţii care să favorizeze aceste eforturi. Cu regret, nivelul
intelectual şi profesionismul corespondenţilor locali lasă
mult de dorit, fapt care complică mult colaborarea cu
judeţele.
Cea de-a treia sursă de informaţie o alcătuiesc serviciile
de presă ale prefecturilor judeţene şi municipale. Public
relations de aici sînt încă în formă embrionară. Remarcăm
în contextul nostru colaborarea energică cu presa, inclusiv
cu cea de la Chişinău, a prefectului de Orhei Anatol
Spivacenco. Centrul judeţean a fost nu o dată gazda mai
multor conferinţe de presă. Din păcate, acestea sînt singurele
tentative din aria administrării publice locale de a se
valorifica spaţiul informaţional republican.
În noiembrie curent fundaţia IFES a comunicat
rezultatele chestionării reprezentanţilor administraţiei
publice locale în problema surselor de informare. Fiecare
al doilea respondent nu a dorit să răspundă la întrebările
chestionarului. E un fapt care ilustrează perfect atitudinea
funcţionarilor din provincie faţă de informare şi necesitatea
de a fi informat.
În fine, cea de-a patra sursă de informare ce vizează
viaţa provinciei ar putea fi presa locală. Cu regret, nici în
acest sens nu există motivaţie pentru optimism.
Întreprinderea republicană “Poşta Moldovei” nu prestează
servicii de abonamente la presa judeţeană la scară
republicană, lucru care se explică prin nerentabilitatea
difuzării publicaţiilor locale şi judeţene pe întreg teritoriul
republicii. Nu se vor aduna prea multe abonamente în afara
judeţului, iar cheltuielile de transport sînt destul de
costisitoare. Din acest motiv presa locală şi judeţeană nu
este difuzată nici de firmele particulare specializate. Ca
să primeşti publicaţile locale trebuie să te înţelegi cu
redacţiile să ţi le expedieze prin poştă. Între altele, DECApress face un digest al presei locale.
În final se formează un cerc vicios. Provincia nu citeşte
presa nu numai pentru că oamenii de acolo nu au bani, dar
şi pentru că publicaţiile naţionale nu reflectă problemele
provinciei. Iar presa naţională, la rîndu-i, nu este preocuată
de acest aspect pentru că aria ei de difuzare abia dacă
depăşeşte limitele Chişinăului.
Cam aşa se prezintă tabloul vieţii noastre. Centrul şi
periferia sînt despărţite de un decalaj de nivel şi stil de viaţă.
Încep să dispară satele şi orăşelele: nu sînt locuri de muncă,
nu este apă, gaz şi căldură. Pe fundalul acestor probleme
ar putea părea lipsit de importanţă faptul că în provinţie nu
sînt nici ziare.
Dar oare nu este informaţia pîinea omului modern?
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Audiovizualul:
oportunitatea lobbysmului public

Dimensiunile actuale cantitative şi calitative ale
audiovizualului autohton denotă caracterul contradictoriu al
evoluţiilor produse în ultimul deceniu în sectorul
comunicaţional electronic din Republica Moldova. În context,
consemnăm, pe de o parte, lichidarea monopolului asupra
presei electronice, deţinut în perioada totalitarismului de către
statul-partid, iar pe de alta – tentativa constantă a puterii,
deja desemnată în condiţiile alegerilor democratice, de a-şi
menţine controlul asupra acestui mijloc de informare. Relevant
în această ordine de idei este statutul sau poate destinul
tradiţionalului şi unicului operator radio-tv la scară naţională
– al actualei Companii Teleradio Moldova. Această instituţie,
declarată prin Legea audiovizualului din octombrie 1995, art.
7(1), drept “publică”, ar urma să fie, în conformitate cu art.1
al aceluiaşi act normativ, “independentă în activitatea de
creaţie” şi să reflecte ”interesele tuturor păturilor sociale”. În
fapt, instituţia în cauză, fiind fidelă, în temei, calificativului
“de stat” din titulatura sa, profesează indiscret partizanatul
politic. Compania de Stat Teleradio Moldova, cu excepţia,
poate, a perioadei 1992-1996, când radiodifuziunea naţională
a încercat temerar să practice un jurnalism echidistant, a
consimţit tacit vasalizarea sa de către partidul sau alianţele
politice ajunse la putere.
Liberalizarea accesului la presa electronică – un alt vector
în evoluţia audiovizualului autohton din ultimul timp, a
cunoscut de asemenea o materializare ambivalentă. Pe de o
parte, a fost neîngrădită iniţiativa privată şi comunitară în
dezvoltarea radioteleviziunii locale. Ca rezultat, începând cu
anul 1993, în Moldova a demarat procesul de creare a pieţei
audiovizuale naţionale prin lansarea posturilor private de radio
şi televiziune atât în municipiul Chişinău, cât şi în provincie.
Potrivit ultimelor date, actualmente în Moldova numărul unor
astfel de posturi de radio şi televiziune a atins cifra de 127.
Pe de altă parte, această tendinţă salutară este secundată de
alta, poate mai puţin vizibilă, dar care poate avea un impact
negativ asupra mediilor electronice. E vorba de tentativele
unor partide sau organizaţii politice de a-şi fortifica influenţa
lor în sectorul comunicaţional electronic, fie direct, fie prin
intermediul proprietarilor de radio şi televiziune sau al
salariaţilor care-şi onorează astfel anumite angajamente
politice. În consecinţă, audiovizualul defavorizează
vizibilitatea sau audibilitatea socială, atât de oportună pentru
cetăţenii antrenaţi în transformările democratice pentru care,
se pare, pledează Republica Moldova.
Contradictorie a fost şi deschiderea sectorului audiovizual
autohton către sistemele similare externe. Amintesc cu această
ocazie sistarea la începutul aa.90 a bruiajului serviciilor de
radio străine - practică caracteristică pentru ţările ex-socialiste,
liberalizarea accesului la mediile electronice din străinătate,
retransmiterea pe frecvenţele locale a posturilor mondiale de
radio, cum ar fi BBC, Vocea Americii, Radio France
International etc. Dezvoltarea tv prin cablu a pus începuturile
recepţionării nestingherite a unui şir de posturi de tv europene
şi americane. Totodată a fost menţinută recepţionarea
diferitelor servicii de televiziune din Rusia, au fost create
condiţiile tehnice pentru captarea semnalelor tv din România,
Ucraina, Franţa. În contextul general de deschidere a spaţiului
audiovizual din R.M. s-a făcut remarcată, pe de altă parte,
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA

tendinţa unor servicii ale audiovizualului din Rusia nu numai
de a-şi permanentiza prezenţele de altă dată în spaţiul
informaţional al R.M., dar şi de a le spori dimensiunile.
Aceasta deseori în dezavantajul economic al audiovizualului
autohton (de altfel, neprotejat şi nestimulat de către stat),
precum şi în detrimentul asigurării unei diversităţi maximal
posibile de surse electronice de informaţie, şi, deci, în
defavoarea dreptului publicului de a alege operatorii radio sau
tv preferaţi. Avalanşa de programe ruseşti e provocată nu doar
de dorinţa de a satisface necesităţile informaţionale ale
vorbitorilor de limbă rusă din R.M, dar şi de intenţia
audiovizualului rus de a-şi conserva piaţa tradiţională de
desfacere a producţiei sale. Ea, pe de altă parte, e alimentată,
cu voie sau fără de voie, de lipsa unei concepţii clare strategice
naţionale în domeniul audiovizualului - motivul unor
turbulenţe politice, sociale, de tipul celor condiţionate de art.
13 al Legii audiovizualului.
Contradicţiile, la care parţial şi extrem de lapidar m-am
referit, deşi inerente, probabil, pentru etapa unor transformări
de esenţă prin care a trecut şi pe care o mai parcurge
audiovizualul autohton, în linii generale au încetinit procesul
de democratizare a presei noastre electronice. Acest proces
iniţial a purtat un caracter haotic. El s-a derulat în lipsa unei
instituţii abilitate să elaboreze şi să promoveze o strategie
naţională de dezvoltare a audiovizualului. Asemenea instituţie
a apărut abia în 1996.
Fondat în conformitate cu Legea audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova a fost
definit în art. 14 drept “autoritate publică autonomă” fără,
însă, a i se concretiza în mod desluşit substanţa. Statutul
Consiliului, adoptat în 1996 şi modificat în 1999, parţial
descifrează conţinutul noţiunii de autoritate publică autonomă,
deşi lasă suficiente ambiguităţi şi teren pentru interpretări
contradictorii. Astfel din art. 1 aflăm că Consiliul Coordonator
al Audiovizualului “reglementează şi coordonează activitatea
companiilor, studiourilor, posturilor, organizaţiilor şi celorlalţi
agenţi în domeniul audiovizualului”. Art. 2 al aceluiaşi statut
stipulează că CCA îşi propune “să asigure respectarea legilor
şi protejarea intereselor statului”. Membrii CCA, prescrie art.
9, “sunt garanţi ai interesului public în domeniul
audiovizualului şi nu reprezintă autoritatea care i-a numit”
(la componenţa CCA ne vom referi ceva mai târziu), deşi,
potrivit art.11, ei pot fi eliberaţi din funcţie de autoritatea care
i-a desemnat. Dintre multiplele abilităţi exercitate de CCA şi
stipulate în art. 24 al Statutului vom remarca doar una: CCA
“participă la elaborarea şi la promovarea unei concepţii unice
de dezvoltare a spaţiului teleradioinformativ al Republicii
Moldova”. Deşi, repet, destul de evaziv, CCA a obţinut, totuşi,
mandatul de instituţie publică autonomă care urma să-şi spună
cuvântul decisiv în evoluţia spaţiului comunicaţional electronic
autohton. A reuşit oare? În opinia mea – nu. Explicaţii şi
motivaţii ale acestui fapt sunt multiple. Ele poartă atât un
caracter obiectiv, cât şi unul subiectiv. Fără a pretinde la adevăr
în ultima instanţă, îmi permit să invoc unele dintre ele.
CCA de la noi e constituit din 9 membri, numiţi câte trei
respectiv de Parlament, Preşedinţie şi Guvern. Atare formulă
e probată în mai multe ţări, inclusiv în Franţa. A o urma – e
un lucru firesc. Dar, ca să fac o paralelă, pentru ca un sort de
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cartofi să dea rodul tradiţional, el trebuie, zic agronomii,
raionat, dacă nu mă înşeală memoria. Proiectarea directă a
modelului francez în practica de constituire a CCA n-a luat,
însă, în calcul particularităţile solului nostru politic. Şi anume:
autonomizarea excesivă a puterii; tentaţia acesteia de a urma
o practică mai veche când puterea nu reprezintă suveranitatea
poporului, ci se autoreprezintă; etatizarea societăţii; publicul
care după perioada totalitarismului n-a reuşit încă să-şi
redobândească realitatea politică. “Publicul ca atare este
sporadic inclus în cercul puterii şi numai pentru a aclama”,
scria Jurgen Habermas de parcă ar fi cunoscut realităţile
curente de la noi. Drept urmare, CCA, în pofida precizării
din statut că membrii lui “nu reprezintă autoritatea care i-a
numit” şi a voinţei acestora, în pofida vocaţiei lui sociale de a
fi element şi catalizator al spaţiului public, a rămas, de fapt,
în sfera politicului, a puterii. Deloc întâmplător, că CCA a
fost în expectativă atunci când puterea a făcut după placul ei
remanieri repetate în conducerea Companiei de Stat Teleradio
Moldova pentru a o face “loială” sau, poate, servilă. Atunci,
însă, când CCA a îndrăznit să-şi exprime dezacordul cu
încălcarea art.24, punct b, potrivit căruia numirea şi eliberarea
conducerii Companiei se efectuează la propunerea CCA, acest
articol a fost amendat astfel, încât rolul decisiv al CCA în
chestiunea dată practic a fost anulat.
Rămînerea CCA în zona puterii poate fi ilustrată şi prin
acţiunile ineficiente sau, dacă doriţi, prin inactivitatea acestuia
în chestiunea transformării Companiei de stat Teleradio
Moldova într-o instituţie publică.
Exemplele citate ni se par destul de concludente pentru a
afirma că CCA s-a aflat şi se află sub incidenţa lobbysmului
politic sau a influenţei factorului politic.
CCA este vulnerabil, se pare, şi sub aspect economic. Deşi
articolul 36 al Legii audiovizualului stabileşte că finanţarea
activităţii CCA se asigură de la bugetul de stat, instituţia în
cauză se face dependentă într-un anumit sens de prestarea
serviciilor contra plată acordate organizaţiilor audiovizualului
din R.Moldova şi de peste hotare. Cităm din art.37, punct 8:
“Cuantumul plăţii se stabileşte pe baza înţelegerii între părţi.
Plata pentru prestarea de servicii şi acordarea de consultanţă,
precum şi pentru înregistrarea instituţiilor audiovizualului,
se transferă pe contul de decontare al CCA”.
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CCA din Republica Moldova are, în opinia mea, suficiente
restanţe şi în promovarea interesului public, deci, şi naţional,
în audiovizual. Aici nu vom reveni, la exemplul Companiei
de stat Teleradio Moldova şi transformării acesteia într-o
instituţie publică. La acest capitol ne vom mulţumi citând,
fără comentarii, doar punctul 5 din art.37 al Legii
audiovizualului: “CCA garantează prin condiţiile şi criteriile
de acordare a frecvenţelor şi canalelor de emisie, anumite
priorităţi pentru producătorii şi difuzorii creaţiilor audiovizuale
autohtone cu preponderenţă în limba de stat”.
Acestea şi alte circumstanţe ne îndeamnă să tratăm cu
suficientă doză de pesimism activitatea CCA din Republica
Moldova care la aproape 5 ani de la creare a reuşit cel mai
puţin să se impună în calitate de autoritate publică autonomă
de reglementare a audiovizualului autohton. Din aceleaşi
motive consider indicată şi abordarea chestiunii cu privire la
reprezentarea societăţii civile în cadrul autorităţii de
reglementare a audiovizualului, or, lobbysmul public ar putea
ţine piept sau ar putea pune stavilă traficului de influenţă al
factorului politic şi, eventual, al celui economic în activitatea
CCA. Reprezentarea dată ar putea fi efectuată în modalităţi
diferite:
- delegarea directă în componenţa CCA a
reprezentanţilor societăţii civile (sectorul asociativ de
specialitate, de ex. APEL-ul, ong-urile de interes public
etc.);
- antrenarea membrilor-asociaţi din rândul experţilor
în materie de audiovizual şi telecomunicaţii la elaborarea
concepţiei naţionale de dezvoltare a sectorului
comunicaţional electronic, avizarea demersurilor de
licenţă, a diferitelor proiecte de profil etc;
- dezbaterile publice în problemele presei electronice
de interes public în perioada predecizională.
Fortificarea CCA ca instituţie publică autonomă necesită,
desigur, şi completările de rigoare în Legea audiovizualului,
precum şi în Statutul CCA.
Spaţiul comunicaţional electronic prin definiţie e parte
integrantă a spaţiului public - teren în care societatea civilă
îşi promovează valorile. De aici derivă şi oportunitatea lobbyismului public în reglementarea audiovizualului.

Cazul C.A.I.R.O.
Conflicte
Un grup de tineri cheamă în judecată o instituţie de stat pentru
un fapt simplu de tot : fiindcă instituţia în cauză nu pune în aplicare
o oarecare lege a RM, în conformitate cu atribuţiile ce îi aparţin. Şi
ce credeţi că urmează ? Ei se pomenesc în centrul unui vacarm :
înjuraţi, somaţi, admonestaţi, huliţi, etichetaţi drept fascişti, legionari,
şovini, de unii, aplaudaţi, susţinuţi ca patrioţi, ca luptători pentru
dreptate de alţii… E vorba de un caz real, de tinerii de la CAIRO
(Clubul Absolvenţilor din România si Occident), care au acţionat în
judecată Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru că acesta
nu asigură repsectarea legii privind funcţionarea limbii de stat în
domeniul audiovizualului. Ei s-au referit în special la opt posturi de
radio şi trei posturi tv care ignorau în mod evident prevederea legii
privind difuzarea în limba de stat a 65 la sută din programele lor.
CCA nu a negat faptele, dar s-a justificat prin aceea că nerespectarea
legilor… e o normă în RM. «Din păcate, rata de 65 la sută nu a fost
atinsă de nici unul din posturile respective, dar legile nu funcţioneaza

Cazul CAIRO
în nici un domeniu din Republica Moldova», a declarat Arhip Cibotaru,
seful direcţiei mass-media şi relaţii internaţionale a CCA.
Curtea de Apel care a audiat cazul le-a dat dreptate tinerilor,
obligînd CCA să retragă licenţele staţiilor de radio şi tv care nu
respectă litera legii. Speriaţi de reacţiile presei ruseşti, precum şi a
oficialităţilor de la Moscova, care au început să ameninţe Chişinăul
cu bîta sancţiunilor economice, parlamentul (prin partea lui de stînga)
a amendat de urgenţă Legea audiovizualului, stipulînd că prescripţiile
lingvistice se referă doar la posturile şi canalele publice.
Evident, soluţia găsită de parlament nu a satisfăcut decît una
din părţi, deoarece nu ţine cont decît de datele formale ale problemei.
Deputaţii nici măcar nu s-au întrebat de ce s-au simţit lezaţi tinerii
şi de ce demersul lor justiţiar a avut un ecou atît de mare - nu
numai negativ, ci şi pozitiv - în societate. Opiniile şi comentariile pe
care le publicăm în continuare vin să verse mai multă lumină asupra
acestui caz controversat.
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Ludmila
BARBĂ

O opinie particulară asupra
unei chestiuni comune

Acum, cînd s-au mai calmat spiritele în jurul procesului
CAIRO împotriva Audiovizualului, ar fi cazul poate să
medităm la rece asupra evenimentului şi asupra problemei ce
i-a stat la bază.
Mai întîi de toate cred că trebuie să fie confirmate două
lucruri.
Primul – intenţia membrilor CAIRO merită să fie salutată,
la fel ca oricare altă intenţie a unui ONG sau cetăţean care
încearcă să-şi apere un drept, de care, în opinia lor, este privat.
Fenomenul gregarismului, cum zicea Rădulescu-Motru “ne-a
ţinut laolaltă şi am rezistat împotriva celora, care ne ameninţau
din toate părţile”. Acum, însă, s-au produs prea multe
schimbări şi imperativul timpului ne cere să devenim cetăţeni,
să ne conştientizăm ca atare.
În al doilea rînd – problema nerespectării legilor cu privire

Alexandru DOROGAN, membru al grupului de
experţi pentru elaborarea recomandărilor în
domeniul Mass-media al Direcţiei Generale pentru
Drepturile Omului al Consiliului Europei:
La originea litigiului este imperfecţiunea legii în
domeniul reglementării partajării frecvenţelor. La noi
se conştientizează foarte puţin că banda de frecvenţe
este un patrimoniu naţional şi că numărul acestor
frecvenţe este limitat. Deci întotdeauna vor fi mult mai
mulţi solicitanţi decât frecvenţe disponibile. În
consecinţă, ar fi necesar un mecanism judicios de
partajare a acestor frecvenţe, un mecanism bazat pe
principii clare. În Occident ele sunt: diversitate şi
pluralism. Ce fel de diversitate ne dorim noi?
Diversitate de posturi publice şi comerciale, naţionale
şi locale, culturale, muzicale, sportive, pentru tineret,
vârstnici sau copii… Şi atunci e clar că urmează o
diversitate lingvistică, pentru că în ultima instanţă
media electronică depinde de consumator.
Problema e ca în respectarea acestei diversităţi
trebuie să existe un echilibru. Nu e bine când avem
numai posturi pentru tineret şi nu avem nici unul pentru
vârsta a treia, sau cand majoritatea posturilor difuzează
cam acelaşi gen de muzică. Deci nu e bine când
încălcăm echilibrul. Dar cam asta s-a întâmplat la noi
când numărul posturilor străine de radio este mult mai
mare decât al celor locale, şi foarte puţine din cele care
transmit în limba română. La originea acestui litigiu,
revin, consider că este dezechilibrul ce s-a produs la
noi. Cât priveste interpretările, sau mai exact
speculaţiile care au apărut în presa de la noi, ele au o
sorginte politică, deoarece, din păcate, şi media
electronică de la noi face partizanat politic, şi de ordin
financiar, deoarece unele posturi au reuşit să
monopolizeze piaţa publicitară şi pentru reîmpărţirea
ei întotdeauna se vor da lupte.
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA

la funcţionarea limbilor şi cu privire la Audiovizual (p.13) cu
adevărat există şi necesită sensibilizarea opiniei publice şi a
instanţelor de resort.
Dar acestea sunt doar două aspecte ale obiectului discuţiei
şi eu n-aş dori să mă asemui filosofilor care, pipăind fiecare
doar cîte o parte a corpului elefantului, îşi exprimau părerea
asupra animalului în întregime. De aceea voi încerca să mă
afund ceva mai adînc sau dimpotrivă să urc mai sus, pentru a
avea o imagine mai completă.
Cred că procesul CAIRO împotriva Audoivizualului a
reliefat o dată în plus imperfecţiunea legii cu privire la
audiovizual.
Sub aspectul dreptului internaţional.
Prevederile internaţionale nu permit punerea barierelor, ci
dimpotrivă, pledează pentru circulaţia informaţiei sub orice
formă, prin orice mijloace şi fără frontiere.
Unul din cele 4 drepturi fundamentale, înscris în Art.19 al
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, este accesul la
informaţie.
În p.2 art.19 se spune: “Orice persoană are dreptul la
libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a
căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei de orice fel,
indiferent de frontiere sub formă orală, scrisă, tipărită ori
artistică sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa”.
Punctul 3 al aceluiaşi articol prevede obligaţii şi răspunderi
speciale dar şi anumite limite “stabilite prin lege şi care sunt
necesare”. Necesitatea însă este condiţionată de: a) respectarea
drepturilor sau reputaţiei altora, b) apărării securităţii
naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice.
Cu excepţia unor speach-iuri emotive, nu prea au fost
prezentate (nici în parlament şi nici în cadrul procesului) nişte
argumente serioase şi fapte, care ar fi dovedit, că
retransmisiunile radio sau tv din Rusia în volumul în care se
fac, încalcă o condiţie sau alta prevăzută de p.3 al art. 19 al
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
Recent m-am întors de la Festivalul Internaţional al
programelor tele şi radio PRIX EUROPA, care a avut loc între
14-21 octombrie la Berlin. Am rămas surprinsă că mulţi dintre
colegii noştri de breaslă de la posturi şi companii ca BBC,
ZDF, ART nu ştiau de existenţa Moldovei, se “plîngeau” că
nu întîlnesc în paginile ziarelor ştiri despre R.Moldova. Acum
imaginaţi-vă care-i impactul informaţiei despre închiderea
posturilor de radio asupra Europei şi ce impresie-şi face ea,
în timp ce este pe de-antregul concentrată asupra problemei
respectării drepturilor omului, ale minorităţilor naţionale. Se
repetă situaţia cu conflictul din Transnistria, cînd mai întîi
am pierdut războiul informaţional…
Comitetul ONU pentru Drepturile Omului a afirmat “un
stat poate alege una sau mai multe limbi oficiale, dar nu
exclude, în afara sferelor vieţii publice, libertatea de exprimare
în orice limbă dorită”.
Pornind de la afirmaţia de mai sus e logic să ne întrebăm:
fac sau nu parte publicaţiile particulare şi mijloacele
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audiovizuale private din sfera vieţii publice?
Dacă “nu” – atunci cu ce drept statul se implică în procesul
de producţie, în planificarea acesteia? În această situaţie, a
dicta unui post de radio în ce limbă să-şi realizeze emisiunile,
e la fel ca a ordona unei întreprinderi de producere a papucilor,
să zicem, să producă 65% de perechi roşii şi 35% - negri.
Dacă, totuşi face parte din sfera vieţii publice, iar în opinia
mea aşa este, atunci statul ar trebui să acorde un suport,
anumite înlesniri, să creeze anumite pîrghii de dirijare. Apariţia
mai multor posturi cu emisiuni în limba română ar trebui
facilitată nu prin interdicţia celor de limbă rusă, ci prin, să
zicem, reduceri sau scutiri temporare de anumite impozite a
posturilor de limbă română.
Oare este normal să fie scandalizată în măsura în care a
fost, opinia publicată vis-a-vis de posturile ce difuzează şi
retransmit emisiunile în limba rusă şi aproape să se treacă cu
vederea reducerea timpului de emisie a posturilor naţionale
tv şi radio?
Apropo, de retransmisiuni. Referinţele la legislaţiile
franceze şi belgiene privind respectarea raportului lingvistic
nu sînt întru totul justificate în cazul nostru. Retransmisiunile
posturilor ruseşti au mai multe premise: 1) trecutul nostru, în
care am fost într-un singur spaţiu informaţional; 2)
incapacitatea, din punct de vedere economic, de a acoperi de
sinestătător tot timpul de emisie sau 13-14 ore din 24 aşa
cum o cere Legea Audiovizualului (art.13 p.4); 3) interesul

multor politicieni aflaţi la putere vis-a-vis de Rusia.
Ultimul motiv pare netangenţial cu problema
retransmisiunislor, dar numai la prima vedere.
Pe parcursul procesului CAIRO contra Consiliului
Coordonator al Audiovizualului mi s-a părut straniu că 5 dintre
posturile implicate în proces erau prezentate doar de doi
manageri. Respectiv şi proprietari ai acestor două posturi sunt
doar doi. Din surse care n-au dorit să fie identificate public,
am aflat că cei doi deţinători a 5 licenţe sunt deputaţi în
Parlamentul republicii. Avînd la dispoziţie această informaţie,
m-am pus pe gînduri: putem oare vorbi de o demonopolizare
şi o democratizare a audiovizualului?
Francezii care în nenumărate rînduri au modificat Legea
audiovizualului, permit eliberarea mai multor licenţe unei
persoane, cu condiţia să cuprindă în comun un auditoriu nu
mai mare de 150 milioane de locuitori. Numărul maximal de
acţiuni de care poate dispune o persoană e de 49 la sută.
Legea presei din Letonia interzice liderilor politici şi
partidelor de a deţine mijloace de informare în masă, fie ziar,
fie post de radio sau tv.
Ar mai fi ele şi alte aspecte ale problemei cu numele
“Audiovizualul din R.M.”, dar pare-se e cert că legea
respectivă necesită corectări serioase, iar problema respectării
raportului de limbi nu este singura care trebuie studiată mai
detaliat.

Jean-Christophe Menet: «În Franţa posturile de radio sunt
obligate să transmită minimum 40 la sută din cântece în limba
franceză»
Interviu cu Jean-Christophe Menet, director pentru
Europa de Est şi tările ex-sovietice la organizaţia
internaţională «Reporters Sans Frontieres».
Intrebare: Legislaţia tărilor «monitorizate» de RSF
stabileşte cote obligatorii de emisiuni difuzate în limba
oficială? Există norme legislative care stabilesc proporţiile
obligatorii dintre emisiuni preluate de la posturi din afara
ţării şi cele originale, produse de deţinători locali de licenţe
radio şi tv ?
Răspuns: Am apelat la Consiliul Europei pentru a avea
raspunsuri la întrebările care vă interesează. CE a făcut
trimitere la legea despre radiodifuziune din Finlanda, care
ar fi bună pentru comparaţie cu situaţia din RM. În plus, CE
mai recomandă pentru consultare site-ul canadian de pe
Internet «Comite permanent de la conference des peuples de
langue francaise http://www.levesque.org/cplf/comper/
resolu.htm». Experienţa Canadei în acest domeniu este
instructivă.
I: Cum sunt armonizate în legislaţia altor ţări drepturile
statului de a gestiona fecvenţele, astfel încât să promoveze

valori morale, culturale, lingvistice constitutive, cu drepturile
patronilor de radio şi televiziune de a-şi organiza afacerea
în funcţie de preferinţele auditoriului?
R: Mă pot referi la experienţa din Quebec. Aici s-a reuşit,
finalmente, să se impună reglementări foarte stricte şi
complete, pentru a asigura dominarea limbii franceze în
Quebec, împotriva «englezării» acestei provincii francofone
din Canada. In Belgia, trei comunităţi lingvistice sunt bine
separate (vorbitorii de olandeză, de franceză şi germană).
Fiecare dintre ele decid însele asupra chestiunilor care
vizează învaţământul în limba respectivă, precum şi
difuzarea radio şi tv.
În Franţa, posturile de radio care emit pe banda FM
sunt obligate să difuzeze minimum 40 la sută din cântece în
limba franceză. La moment nu avem detalii privind situaţia
din alte state, însă pot coabita mai multe variante, în funcţie
de realităţi: lipsa cotelor de difuzare, cota obligatorie pentru
protecţia minorităţilor sau cota obligatorie pentru protecţia
limbii naţionale etc.
BASA-press

BULETIN ANALITIC

16

decembrie 2000

Cazul CAIRO

Vasile
BOTNARU, membru al

Armonizarea priorităţilor statale cu
diversitatea şi pluralismul e hârtia de
turnesol a unei societăţi maturie

Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, membru al
grupului de experţi pentru elaborarea recomandărilor în domeniul
Mass-media al Direcţiei Generale pentru Drepturile Omului al CE
Secţiunea Mass-media a Direcţiei Generale pentru
Drepturile Omului a Consiliului Europei se arată extrem
de preocupată de efectele pe care le are digitalizarea în
domeniul mass-media. Acest subiect, deşi în aparenţă
exotic pentru R. Moldova, are o certă valoare instructivă.
În condiţiile în care televiziunea prin satelit, radioul
şi ziarele pe Internet, sunt fieful corporaţiilor cu bani grei,
preocuparea mentorilor europeni pentru pluralism şi
diversitate nu este întîmplătoare. Jurnalismul modern riscă
tot mai mult să devină prizonierul profiturilor, al
publicităţii, al comenzilor politice. Iată de ce experţi de
la Strasbourg, recomandă cu insistenţă digitalizarea
posturilor publice de radio şi tv, care prin definiţie sunt
pluraliste şi sunt refractare la mofturile pieţei şi al
campaniilor electorale.
Subdiviziunile specializate de la Consiliul Europei,
la fel ca şi cele de la Uniunea Europeană, se mai arată
foarte preocupate de promovarea producţiei audiovizuale
europene şi nu se sinchisesc să impună norme restrictive
de natură să oprească «invazia americană».
În acest sens Putin şi-a făcut foarte bine tema de acasă
atunci cînd a acreditat controversata doctrină a securităţii
informaţionale. Dacă şi la noi ar fi existat o preocupare
constantă pentru constituirea, dezvoltarea şi apoi
protejarea spaţiului informaţional nu am fi ajuns la litigiul
«CAIRO».
Putem face abstracţie de faptul că un grup de cetăţeni
tineri şcoliţi în societăţi democratice sau ceva mai
democratice au fost «ţipaţi» brutal pentru că au luat în
serios proaspăt votata lege privind contenciosul
administrativ. Dar nu putem accepta scoaterea în proţap
a pretinsei constrîngeri a vorbitorilor de limbă rusa, ca să
se obţină de fapt păstrarea feliei de venituri din publicitate.
Nu e o invenţie basarabenească. Razboiaele le-au convenit
în egală măsură politicienilor şi vivandierelor.
Managerii posturilor sancţionate şi ale altor cîteva zeci
de instituţii audiovizuale de la noi nu şi-au onorat mai
Nota MM: Dacă încercăm a privi lucrurile de pe poziţii
pur economice, aşa cum o vor de altfel şi cei care îi acuză
pe tinerii de la CAIRO că ar fi nişte marionete ale unor
forţe cărora nu le place prezenţa informaţională a Rusiei în
acest spaţiu, vom observa că, perorînd despre principii
economice, acuzatorii CAIRO nu dau dovadă că le-ar
urmări în fapt.
Din păcate, în condiţiile economiei noastre, de care
depinde şi volumul publicităţii, de care, la rîndul său,
depinde în cea mai mare măsură şi starea financiară a
staţiilor radio şi tv, nici unul din posturile de radio nu poate
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA

multe angajamente asumate la obţinerea licenţelor.
Cuantumul lingvistic a fost unul din puţinele puncte
vulnerabile ale operatorilor de pe piaţa audiovizuală
privată. Fiecare dintre solicitanţii de frecvenţe şi-a trecut
în caietul de sarcini o sumedenie de priorităţi alfabetizarea socială a copiilor, protecţia mediului,
reabilitarea instituţiei familiei, informatizare jutridică pe care le-a «uitat» după ce a pornit afacerea. Trebuie să
recunoaştem că unele angajamente ale managerilor de
radio, conforme, bine-mersi, cuantumului lingvistic, sunt
realizate de o manieră care te determină să butonezi
radiocasetofonul că să nu te apuce damblaua. Vreţi un
exemplu? Show-ul pseudocaragialian «Vorbeşte
moldoveneşte» de la «Radio d’or». Sunt sigur că a fost
conceput ca un vaccin, dar introdus în doze prea mari,
lăsate la discreţia unor autodidacţi, se pare că are efect
invers. Dacă la gheretele din piaţă casetele cu remixuri
în sitl «vorbeşte moldoveneşte» au luat locul «folclorului
de nuntă» asta nu înseamnă că pastila îşi are efectul. Cred
că managerii de la radio ar trebui să mediteze ca să nu
ajungă să fie sancţionaţi... la cererea aceloraşi membri ai
CAIRO.
Autorii actelor legislative în baza cărora s-a constituit
vitraliul audiovizual au recunoscut că au pus la dispoziţia
societăţii un produs ce seamănă mai curînd cu «anteriul
lui Arvinte», croit după tiparele unor state care nu se
confruntă cu probleme «moldoveneşti». Nici după
«intervenţia în regim de urgenţă» a parlamentului lucrurile
nu s-au limpezit. Activitatea arbitrară («cum vor muşchii
lor») a multor posturi de radio este ca o «bombă cu ceas».
Cert este că intervenţiile exterioare şi subiectivismul
«mioritic» au marcat funcţionarea CCA. Arbitrajul
realizat de această instituţie a fost mai curînd un
experiment, al cărui rezultate ar trebui să le ia în
considerare următorul «complet», dacă va dori să fie mai
robust, mai autonom şi cu veleităţi de judecător.

exista din veniturile de pe piaţa publicităţii de aici.
Majoritatea staţiilor vizate sînt întreţinute cu bani veniţi
din străinătate, în speranţa că lucrurile se vor schimba
cîndva în bine. Pînă atunci, ele ar trebui, în mod firesc, să
tindă să «cucerească» un auditoriu cît mai numeros (doar
acest fapt îi ademeneşte pe agenţii de publicitate), ceea ce
presupune elaborarea unor programe care să ia în
considerare gusturile diferitelor categorii de ascultători.
Tendinţa aceasta se observă deocamdată doar la companiile
occidentale, Pro FM şi Radio Contact. Cu toate că vin prin
intermediul unor structuri româneşti, acestea încearcă, într-
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un efort de evidentă natură economică, să se adreseze şi
populaţiei rusofone. Companiile ce vin din Rusia,
dimpotrivă, ignoră cu ostentaţie existenţa populaţiei de
limbă română. Mai ales la ţară există un segment mare de
ascultători cu preferinţe specifice, care nu cunosc sau cunosc
foarte prost limba rusă şi care preferă Radio Moldova,
pentru că este aproape unica instituţie ce ţine cont de
gusturile lor. De ce posturile finanţate de Rusia, care pretind
că au venit aici să facă bani, şi care sînt în pierdere acum,
nu ar dori să atenteze la audienţa postului Radio Moldova ?
Şi chiar dacă ele ar avea azi un oarecare profit, de ce nu ar
dori un profit mai mare, oare nu asta le dictează legile
economice, dacă e să-l credem pe K.Marx ?
De ce nu vor să facă mai mulţi bani cei care spun că au
venit să facă bani ? Probabil, fiindcă îşi propun, mai presus
de scopurile economice, un alt scop, nedeclarat.
Problema nu ar fi atît de acută, dacă bugetul RM nu ar
fi atît de sărac. Acelaşi post Radio Moldova pierde tot mai
mult din spaţiul şi din timpul de emisie din cauza lipsei de
bani. Şi, astfel, ajungem la situaţia cînd, în pofida unui
număr mare de unităţi mass-media, trebuie să ridicăm
problema accesului la informaţie pentru o anumită parte a
populaţiei.
Pe de altă parte, un stat nu se construieşte doar cu
mijloace economice, şi interesele sale nu se rezumă doar la
punga oamenilor de afaceri. Nu sîntem primii puşi în situaţia
de a ne proteja pe căi administrative spaţiul cultural şi
lingvistic. Există valori şi interese care nu pot fi lăsate la
discreţia pieţei. Cei care afirmă contrariul sînt nişte ipocriţi.
Şi doar în acest caz furia lor e de înţeles.
“Pe parcursul ultimilor 4 ani Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (CCA) a oferit la peste 13 titulari de licenţe
cel puţin 30 de frecvenţe şi o reţea statală de telecomunicaţii
pentru retransmiterea unor canale de radio şi tv produse în
alte ţări. Din cele 30 de frecvenţe doar prin 4 se difuzează
programe din România, cu care avem aceeaşi identitate
istorică, lingvistică şi culturală, iar peste 26 de frecvenţe
sunt destinate retransmisiunii pe aproape întreg teritoriul
R.M. a unui mare număr de posturi radio şi tv de la
Moscova. CCA continuă să ofere favoruri celor, pe care
acelaşi Consiliu, în mod fariseic, îi apostrofează pentru
încălcări grave ale legilor moldoveneşti”, scrie în “MassMedia în Republica Moldova” din numărul trecut directorul
executiv al Asociaţiei Presei Electronice, Victor Osipov.
“Posturile de radio şi tv retransmise de la Moscova fac parte
din mari grupuri mediatice ruseşti, concrescute cu oligarhia
financiară, şi să concureze cu ele, chiar pe propria piaţă,
este o sarcină foarte grea a presei electronice din
R.Moldova”, scrie în continuare dl Osipov. Monopolizînd
spaţiul informaţional, posturile ruseşti au monopolizat uşor
şi piaţa publicitară, aşa încît puţinilor producători locali
nu le rămîne decît să se retragă sau să devină nişte simpli
agenţi, vînzîndu-şi frecvenţele. De aici apare problema
angajării producătorului local din domeniul audiovizualului.
În speranţa că, după ce au votat fără să se gîndească,
deputaţilor noştri le va veni, conform tradiţiei, mintea cea
de pe urmă, le sugerăm cîteva idei ce sintetizează discuţiile
de pînă acum.
1. Să se formeze, aşa cum se obişnuieşte într-o ţară

normală, o comisie, cu participarea tuturor grupurilor
parlamentare, care să studieze problema ridicată de CAIRO
şi abia după aceea să se elaboreze o soluţie democratică şi
echitabilă, care să nu lezeze interesele vreunei părţi.
O asemenea comisie va trebui să verifice în primul rînd
modul în care 95 la sută din frecvenţele RM au nimerit în
mîinile unor companii străine, în absoluta lor majoritate
ruseşti. Nu au existat solicitări din partea unor oameni de
afaceri locali? Ba da, au existat, dar nu au corespuns
preferinţelor membrilor CCA (unul dintre ei îşi exprima
mirarea de “obrăznicia” CAIRO de a cere emisiuni
“Discovery” în limba română). La ce le-am reproşa că nu
sînt patrioţi, că nu le pasă de producătorii locali, că nu
veghează la securitatea informaţională a statului
“independent”, dacă legea nici nu le cere aşa ceva?
Drepturile populaţiei de limbă română de a avea şi ele
“Discovery” în limba lor? Ce mai contează!
Evident e nevoie de o discuţie raţională, deschisă şi
calmă, care să aibă în vedere toate datele problemei. Cum
se poate tolera că în RM cea mai mare acoperire o are nu
postul naţional, ci un post moscovit? Repartizarea
frecvenţelor la nivel naţional şi local trebuie să se facă
ţinîndu-se cont de faptul că în RM mai locuiesc, în afară de
ruşi, şi alte etnii, care încă nu dispun de bani să-i plătească
pe unii deputaţi sau “factori de decizie”.
2. Nu e greu de ghicit că «interesele Rusiei în spaţiul
informaţional mondial», ne vizează în primul rînd pe noi,
ca ţară din cadrul CSI. Apariţia în spaţiul informaţional al
RM a unei întregi armate de posturi radio, care nu aduc
venit, ci, dimpotrivă, suportă pierderi financiare enorme
trebuie privită din acest unghi de vedere.
3. Să se clarifice situaţia în ceea ce priveşte audienţa.
Cît de corecte sunt rating-urile în baza cărora se distribuie
publicitatea, care este, practic, singura sursă de venit în
audiovizual? Dacă se vor interesa, deputaţii vor afla că şi
în acest domeniu există un monopol străin. Rusesc, desigur.
Nu putem avea certitudinea că sondajele efectuate, de pildă,
de Komsomolskaia Pravda nu sînt trucate pentru a favoriza
posturile dragi acestei publicaţii. Deoarece, din lipsă de bani,
acest monopol nu va putea fi eliminat în timpul apropiat,
s-ar cere ca, de exemplu, CCA să aibă competenţa verificării
sondajelor de acest fel.
4. Dacă s-ar fi vrut rezolvarea problemei ridicate de
CAIRO, deputaţii ar fi ajuns neapărat să se întrebe: cine şi
cum repartizează publicitatea în RM? Cine o canalizează
doar într-o singură direcţie, ocolind mass-media de limbă
română, oricît de numeroasă ar fi audienţa acesteia? Cum
s-ar explica faptul că un post de radio ce emite în limba
română poate obţine publicitate doar cu condiţia s-o emită
în limba rusă ? Nu e ciudat că reţeaua cu difuzare naţională,
Radio Moldova, care conform sondajelor netrucate din
1997-1999, se bucura de departe de cea mai mare audienţă,
nu era şi nu este solicitată ca partener de afaceri? Există
suficiente motive să credem că publicitatea se plasează după
criterii necomerciale, acordîndu-se preferinţă staţiilor
ruseşti.
Clarificarea e necesară pentru a nu adopta cu ochii
închişi Legea publicităţii.
N.N.
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Presa străină sau ceea
ce nu citim

Care sunt alternativele
Dacă este să credem ziarelor şi dacă admitem că cititorii
de ziare din Moldova nu abonează sau nu cumpără mai
mult de o publicaţie, putem afirma că avem aproximativ
100 000 de locuitori ai ţării care află noutăţile din ziare.
Din această mulţime de oameni, doar o mică parte
citeşte ziare în alte limbi decât rusa şi româna, însă şi de
această dată ne putem baza doar pe informaţia ziarelor
sau a întreprinderilor care le difuzează.
Din prima categorie de surse de informaţie fac parte
un număr foarte şi foarte mic de publicaţii care se editează
la noi în limbi „occidentale”. Este vorba în primul rând de
revista (care până în anul trecut a fost ziar) Welcome
(evident, în limba engleză) şi de ziarul de limbă franceză
Le Francophile. Ambele publicaţii parcă s-au înţeles în
privinţa tirajului – fiecare are câte 1 500 de exemplare,
însă dacă Le Francophile apare trimestrial, atunci
Welcome apare lunar. În plus, francofilii îşi pot citi gratuit
ziarul, iar „bine aţi venit”-filii trebuie să plătească. În
chioşcuri - 2 lei pentru plăcerea de a citi în limba engleză.
Ceea ce le apropie pe aceste două ziare este faptul că
au aproximativ acelaşi public cititor - elevi, studenţi şi
profesori, care învaţă sau predau limba engleză, respectiv,
franceză. Pe de altă parte, oamenii de la Welcome se laudă
că ziarul lor este citit şi de specialişti străini care lucrează
în Moldova şi de specialişti străini care lucrează peste
hotare. Pentru specialiştii din Moldova este foarte simplu
să citească revista – daca nu au timp să meargă de fiecare
dată pe la chioşcuri să o cumpere, se pot abona şi o pot
primi acasă prin Poşta Moldovei.
Le Francophile este de asemenea uşor de obţinut locuitorii Chişinăului îl pot lua de la Alianţa Franceză
(gratuit), iar cei care trăiesc mai departe de capitală îl
pot obţine de la „antenele” Alianţei Franceze, situate în 9
localităţi ale republicii. Potrivit datelor AF, Le
Francophile este abonat de 300 de cititori.
Dacă tot vorbeam de Alianţa Franceză, trebuie să
menţionez că aceasta primeşte din Franţa şi într-un fel
distribuie în Moldova aproximativ 100 de ziare în limba
franceză, inclusiv Le Monde şi Le Figaro. „Într-un fel”,
deoarece o parte din exemplarele de publicaţii franceze
sunt păstrate la biblioteca Alianţei, iar altă parte sunt
transportate la hotelul „Dacia” (de aici se poate deduce
că acest hotel este cel mai popular între francezii care vin
în Moldova, sau pur şi simplu hotelul este foarte aproape
de Alianţă).
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA

Să ne întoarcem iar la „Bine aţi venit”. Aceasta se
autodistribuie şi ea într-un fel. Am în vedere că dacă cineva
vrea să obţină gratuit revista, n-are decât să-şi cumpere
un bilet la Moldavian Airlines, şi poate primi, deja în avion,
revista. Pe lângă aceasta, Welcome îi ajută ziarului
International Herald Tribune să ajungă la cititorii din
Moldova, din nefericire pentru cititorii individuali însă,
IHT ajunge doar la organizaţii.

Cum ajunge la noi ceea ce nu citim
Până acum am vorbit de un fenomen destul de rar şi
anume despre publicaţiile periodice în limbi occidentale
care se editează la noi şi care totodată distribuie aici unele
ediţii periodice din ţările respective. Există însă şi
organizaţii specializate în distribuirea presei străine, care
pot fi divizate în două categorii – întreprinderi autohtone
care aduc periodice de peste hotare şi organizaţii străine
(inclusiv ambasade) care ne oferă plăcerea de a citi despre
ţările respective, fie în română sau rusă, fie în limba
oficială a statului.
Din nefericire, în prima categorie de organizaţii nu mai
sunt organizaţii (iar dacă a rămas vreuna, activează în
ilegalitate, deoarece nimeni nu ştie de existenţa lor, inclusiv
Camera Înregistrării de Stat). Din acest motiv, va trebui
să devin pentru un timp cronicar. Pe timpuri exista o
organizaţie care distribuia pe la noi ziare şi reviste editate
peste hotarele ţării, şi se numea această organizaţie
Moldpresa (de fapt această organizaţie există şi acum, şi
tot Moldpresa se numeşte, însă nu mai distribuie presă
străină). Potrivit directorului acestei întreprinderi, Simion
Jingan, în prezent Moldpresa nu mai distribuie nici un fel
de publicaţii periodice străine, deoarece, afacerea nu este
profitabilă. Acum trei luni, solicitat în aceeaşi problemă,
dl. Jingan a spus că organizaţia sa nu distribuie presă
străină deoarece sunt prea multe publicaţii editate la noi
(potrivit lui – peste 200), şi sărmana Moldpresa nu mai
are puteri să aducă ziare de prin alte părţi.
De fapt, trebuie să admit că, după toate aparenţele,
distribuirea presei străine (mă refer la publicaţiile în alte
limbi decât româna şi rusa), într-adevăr nu este profitabilă.
Şi totuşi avem publicaţii în engleză, franceză, germană,
bulgară şi chiar chineză şi japoneză. Stăm mai prost cu
publicul cititor, dar publicaţii avem, ceea ce conduce
iminent la gândul că este cineva care aduce aceste ziare
sau reviste, indiferent de scop. După o investigaţie nu prea
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îndelungată şi nu prea complicată am depistat făptaşii –
ambasadele. De regulă, în calitate de instituţii la care poate
fi găsită presa americană este Ambsada SUA la Chişinău,
pentru presa germană – Ambasada Germaniei, iar pentru
presa chineză – Ambasada Chinei. Trebuie de notat însă
că Ambasada SUA şi Alianţa Franceză, împreună cu
ambasada respectivă, pot pune la dispoziţia cititorilor de
presă franceză, respectiv engleză (în special americană),
peste 5 000 de publicaţii editate în limbile respective, dintre
care mai mult de 4 500 de publicaţii - în variantă
electronică (i.e. care pot fi accesate prin reţeaua Internet
sau care sunt depozitate pe CD-uri). Responsabilii de la
Ambasada SUA au spus că majoritatea publicaţiilor pe
care le primesc din Statele Unite „pe hârtie” sunt donate
ulterior bibliotecilor din Moldova. Publicaţiile care ajung
la Alianţa Franceză, după cum am menţionat şi mai sus,
ajung la hotelul Dacia, deşi sunt distribuite şi pe la
biblioteci.
Şi dacă am adus vorba de biblioteci, trebuie să recunosc
că aceste instituţii fac parte din rândul organizaţiilor la
care pot fi găsite dacă nu toate, cel puţin o parte din
periodicele editate peste hotare. La Biblioteca Naţională,
de exemplu, pot fi găsite Le Monde, Le Figaro, The Times,
New-York Times, etc., atât în variantă „normală”, cât şi
în variantă electronică (pe CD-uri). Presa străină este de
regulă obţinută din donaţiile ambasadelor.

Chiar suntem agramaţi?
Deloc. Şi chiar mai mult, nimeni nu ne poate acuza de
faptul că în Moldova nu se citeşte în limbi străine.
Permiteţi-mi să va fac cunoştinţă şi cu o altă limbă străină,
care este aproape încetăţenită la noi şi care nu prea se
consideră străină, şi anume – limba rusă. Presa de limbă
rusă nu întâmpină nici un fel de dificultăţi de difuzare în
Republica Moldova. Pe lângă faptul că multe ziare şi
reviste ruseşti au birouri la Chişinău şi difuzează, în afară
de ziarele de bază, suplimente cu titlul „... v Moldove”, o
parte din revistele ruseşti pot fi găsite în Catalogul
Moldpresa sau Poşta Moldovei şi pot fi aduse din Federaţia
Rusă fără nici o dificultate. Cu atât mai mult cu cât
importul de presă nu se taxează. În plus, dacă nici aşa nu
găseşti ziarul sau revista dorită, e aproape sigur că o vei
găsi la distribuitorii particulari, adică oamenii care vând
ziare şi reviste la tarabă.
Trebuie să remarcăm, însă, şi să recunoaştem aportul
distribuitorilor individuali de ziare şi reviste la răspândirea
culturii occidentale, prin intermediul presei (în special a
revistelor) din Vest. Deşi, de cele mai multe ori, aceştia
vând reviste pentru femei (de exemplu Cosmopolitan),
sau pentru bărbaţi (de exemplu Penthouse şi Playboy).
Ca să nu uit. Avem în republică şi unele apariţii
efemere, care se numesc publicaţii bilingve. De regulă

acestea sunt în rusă şi într-o altă limbă (diferită de cea
română), însă poate fi găsit şi câte un exemplar de revistă
bilingvă în română şi altă limbă (diferită de cea rusă). În
această categorie se înscrie revista Exclusive, care în anul
curent şi-a difuzat primul număr, şi despre viabilitatea
căreia deocamdată nu se poate afirma nimic. Vom trăi şi
vom vedea.
În domeniul audiovizualului străin situaţia este mult
mai complicată. Nu avem nici un post de radio sau de
televiziune transmisă prin eter care să aibă emisiuni în
doar altă limbă decât în română sau în rusă. De fapt,
vorbitorii de limbă engleză, franceză şi spaniolă puteau
asculta un buletin de ştiri locale (de aproximativ 30 de
minute, 10 minute pentru fiecare limbă) la postul de radio
Antena C, iar vorbitorii de limbă engleză puteau ascula
ceva mai mult de 1 oră Radio Nova, care declara că
transmite de la Londra. De asemenea avem postul Radio
Moldova Internaţional la care difuzează ştiri şi în limbi
„occidentale”. Pentru spectatorii tv care nu cunosc româna
sau rusa, există doar unul sau două canale difuzate prin
cablu. Cei mai favorizaţi în acest sens sunt posesorii de
antene pentru satelit, care îşi pot privi canalele în limba
maternă.

Publicul sau cine citeşte ceea ce nu
citim noi
După cu am spus şi mai sus, ziarele şi revistele în
limbi occidentale sunt citite de elevi, studenţii facultăţilor
de limbi străine şi de profesorii de la aceste facultăţi.
Din câte am reuşit să aflu, majoritatea elevilor şi
studenţilor citesc publicaţiile periodice în limbi străine
din necesitate sau din teama de a lua un „doi” la
disciplina respectivă (cum am reuşit să aflu? Simplu:
sunt student şi am avut ore de engleză, la care eram
„rugaţi” să citim Welcome). Profesorii citesc mai puţin
din necesitate şi mai mult din curiozitate, însă faptul că
unii abonează periodice străine, se datorează deja
necesităţii de a avea pentru ora viitoare un exemplar
nou de care elevii sau studenţii nu au reuşit să se
plictisească. În calitate de cel mai veritabil public cititor
de ziare şi reviste străine sunt cetăţenii statelor
respective, care cu voie sau fără voie au ajuns să
poposească pe meleagurile noastre. Aşa că atunci când
vezi pe stradă un bărbat sau o femeie cu ochelari
(neapărat cu ochelari!), cu părul mai mult sau mai puţin
peiptănat, şi care citeşte din mers The Times, Financial
Times sau Wall Street Journal poţi fi absolut sigur că
este american, englez sau de altă naţionalitate, însă care
ştie limba engleză. Şi dacă îl urmăreşti, mai mult ca
sigur că vei vedea că să opreşte lângă reprezentanţa
vreunei întreprinderi străine sau intră în oficiile locale
ale Băncii Mondiale sau BERD.
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În linii generale, se poate afirma că în Republica
Moldova sunt foarte puţini cititori de periodice în limbi
„occidentale”, şi cred că tirajul comun de 3 000 de
exemplare al revistei Welcome şi Le Francophile
reprezintă integral numărul de cititori în limbi străine.
Insituţiile care dispun de publicaţii în limbi străine sunt
de regulă frecventate de acelaşi public – încă un suport
pentru afiramaţia că ziarele şi revistele în franceză şi
engleză sunt citite de elevi, studenţi, profesori şi străini
care au în Moldova viză provizorie de reşedinţă.
Publicul presei de limbă rusă este puţin diferit. Cea
mai mare parte a oamenilor de afaceri şi a orăşenilor din
R.M. (adică cei care de regulă cumpără ziare), citesc
Komsomolskaia Pravda, Argumenti i Fakti sau alt ziar
de limbă rusă. Motivul este simplu – în oraşele din
republică trăiesc foarte mulţi vorbitori de limbă rusă, o

parte din care nici nu ştiu limba română.
Ar trebui să remarc şi faptul că toate periodicele străine
(inclusiv de limbă rusă), care se bucură de cea mai mare
popularitate la noi sunt cele cu caracter general şi cele cu
caracter preponderent economic. Explicaţia rezidă în faptul
că cititorii autohtoni citesc pentru a se delecta sau pentru
a mai omorî timpul, iar cititorii veniţi de pe alte meleaguri
au nevoie de informaţii referitoare la afacerile care le-au
rămas acasă. Cu atât mai mult cu cât cel mai mare număr
de străini care se plimbă pe la noi sunt nu turişti, ci oameni
de afaceri, care tremură pentru banii investiţi în
întreprinderile din R.Moldova şi caută permanent
alternative în alte părţi .
Cam acestea ar fi faptele. Iar concluziile rămân la
discreţia cititorilor.
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Consideraţii asupra unor reglementări
recente vizînd libertatea de exprimare
în R. Moldova

În problema libertăţii de exprimare compatibilitatea
legislaţiei R.Moldova cu actele internaţionale este o chestiune
discutabilă. Problema a fost ridicată de mai multe ori, iar
recent, în vara anului 2000, a generat o hotărîre a Curţii
Constituţionale şi una a Plenului Curţii Supreme de Justiţie.
Ambele hotărîri menţionate vizează articolele Codului Civil
privind apărarea onoarei şi demnităţii, articole care
întotdeauna au cauzat mari probleme jurnaliştilor şi de prea
multe ori pe nedrept.
Astfel la 8 iunie 2000 în Hotărîrea cu privire la controlul
constituţionalităţii art. 7 şi art. 71 din Codul Civil al
R.Moldova în redacţia Legii nr.564-XIV din 29 iulie 1999
“Pentru modificarea unor acte legislative”(în continuare
Hotărîrea Curţii Constituţionale), Curtea Constituţională
adoptă o hotărîre prin care recunoaşte constituţionalitatea
art. 7 şi 71 din Codul civil al R.Moldova.
Chiar dacă există diferite păreri în privinţa corectitudinii
Hotărîrii Curţii Constituţionale, aceasta este definitivă, nu
poate fi supusă nici unei căi de atac şi a intrat în vigoare la
data adoptării. Deci este hotărîrea ultimă, emisă de cea mai
înaltă autoritate jurisdicţională din stat, care poate fi
modificată doar de autoritatea emitentă.
O altă hotărîre apărută în aceeaşi perioadă, însă, a generat
aprobare din partea celor care au pus la îndoială
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corectitudinea primei. Este vorba de hotărîrea din 19 iunie
2000 prin care Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat
modificări fundamentale hotărârii sale din 27 martie 1997
“Cu privire la aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei,
demnităţii, reputaţiei profesionale ale cetăţenilor şi
organizaţiilor “. Modificările în cauză reprezintă rezultatul
lucrărilor de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea
internaţională, în special cu Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO).
Astfel Hotărârea conţine indicaţii cu privire la modul cum
trebuie să interpreteze instanţele judecătoreşti articolele din
legislaţia naţională care vizează libertatea de exprimare.
Indicaţiile reprezintă, de fapt, rezumatul principalelor hotărîri
ale Curţii Europene a Drepturilor Omului care s-au emis pe
baza art. 10 al CEDO care reglementează dreptul la libertatea
de exprimare.
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie reprezintă
un eveniment remarcabil pentru că ceea ce protejează Curtea
Europeană a Drepturilor Omului acum are posibilitatea să
cunoască şi orice judecător din RM, avînd această hotărîre
în faţă. Este un fapt foarte important pentru că, deşi ceea ce
a spus Plenul nu este de fapt valabil din 19 iunie 2000, ci din
data intrării în vigoare a Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului (27 septembrie 1997, dată de cînd legislaţia RM
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trebuie interpretată prin prisma CEDO), în realitate hotărîrile
Curţii Europene a Drepturilor Omului nu erau cu adevărat
accesibile judecătorilor (şi altor doritori de a le cunoaşte),
ele fiind într-un număr foarte mare, foarte voluminoase şi
fără o traducere general accesibilă în română. Apariţia
Hotărîrii Plenului CSJ reproducînd într-o formă concentrată
principalele interpretări ale CEDO vizînd libertatea de
exprimare ar trebui să faciliteze considerabil lucrul
judecătorilor în vederea aplicării corecte a legislaţiei în
domeniu. Totuşi o apreciere obiectivă a eficacităţii acestor
noi indicaţii o vom putea face doar urmărind evoluţia practicii
judecătoreşti în domeniu.
Să reamintim că hotărîrile Plenului CSJ nu sunt izvor de
drept în R.Moldova, avînd doar caracter de recomandare
pentru judecători. Dar în general practica a demonstrat că în
instanţele judecătoreşti se ţine cont de aceste hotărîri. Să
menţionăm că, în problema libertăţii de exprimare, prin faptul
ratificării CEDO, instanţa superioară pentru R.Moldova în
privinţa drepturilor prevăzute de CEDO a devenit Curtea
Europeană a Drepturilor Omului. Sancţiunea acesteia din
urmă se materializează prin faptul că, în caz de violare a
drepturilor prevăzute în CEDO, statul este impus de a plăti
sumele de bani pe care le cere reclamantul în calitate de
“satisfacţie echitabilă”, de obicei sume foarte mari, care
urmează a fi plătite din buget. Orice Hotărâre a Curţii
Europene care condamnă statul pentru violarea vreunui drept
prevăzut de CEDO mai are şi consecinţe morale şi anume:
cea a îndreptăţirii reclamantului şi cea a diminuării autorităţii
organelor judecătoreşti ale statului.
În contextul de mai sus se impune menţionarea încă a
unei probleme de principiu pe care o ridică faptul ratificării
CEDO: recunoaşterea precedentului judiciar ca izvor de drept
în R.Moldova. Tot la 19 iunie 2000, Plenul CSJ adoptă şi
Hotărîrea “Privind aplicarea în practica judiciară de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale” prin care: “Se atenţionează instanţele
judecătoreşti asupra faptului că pentru aplicarea corectă a
Convenţiei este necesară studierea prealabilă a jurisprudenţei
Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care
unica este în drept, prin intermediul deciziilor sale, să dea
interpretări oficiale şi, deci, obligatorii ale CEDO. Instanţele
judecătoreşti sunt obligate să se călăuzească de aceste
interpretări în aplicarea CEDO.” Totuşi această dispoziţie
este foarte diplomatică, neclarificînd de fapt dacă judecătorul
ar putea invoca un caz al Curţii Europene a Drepturilor
Omului ca izvor de drept al deciziei sale.
Revenind, cu cîteva comentarii, la prevederile Hotărîrii
Plenului CSJ vizînd apărarea onoarei şi demnităţii, ţin să
subliniez că articolele 7 şi 71 din Codul civil al R.Moldova
sunt aplicabile doar informaţiilor care lezează onoarea şi
demnitatea şi nu corespund realităţii. Aceasta înseamnă că
informaţiile care lezează onoarea şi demnitatea şi corespund
realităţii şi cele care nu corespund realităţii, dar nu lezează

onoarea şi demnitatea nu cad sub incidenţa acestor articole,
adică persoanele care răspîndesc informaţia nu pot fi obligate
să le dezmintă şi să recupereze prejudiciul moral în
conformitate cu aceste articole. Împotriva difuzorilor de
informaţii care lezează onoarea şi demnitatea, dar corespund
realităţii, nu beneficiem de protecţie, iar în privinţa celor
difuzînd informaţii care, deşi nu lezează onoarea şi
demnitatea, totuşi nu corespund realităţii, am putea recurge
la art. 40 al Legii audiovizualului. Astfel acesta dispune:
”(2) Persoana care se considera lezată într-un drept sau întrun interes legitim, moral sau material, printr-o comunicaţie
audiovizuală are dreptul să ceară, conform legislaţiei,
despăgubirile respective, rectificarea corespunzătoare sau să
se folosească de dreptul la replică.(3) Rectificarea şi replica
vor fi difuzate în aceleaşi condiţii în care dreptul sau interesul
i-au fost lezate, şi nu vor fi comentate.” Din păcate Legea
presei nu are o prevedere similară. În schimb, în cazul în
care se demonstrează că o informaţie a fost răspîndită ilicit,
se recurge la capitolul 42 al Codului Civil “Obligaţiile
izvorîte din cauzarea de daune”.
În afară de repetarea unor articole din CEDO şi
Constituţie în privinţa cărora nu există dubii, Hotărîrea
Plenului CSJ preia din Constituţie ceea ce nu există în CEDO:
“sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea
statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la
ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare,
la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte
manifestări ce atentează la regimul constituţional”. Observăm
că cel puţin unele din calificativele de mai sus (contestarea
statului şi a poporului, alte manifestări ce atentează la regimul
constituţional) nu coincid cu restricţiile pe care le admite
CEDO: “securitatea naţională, integritatea teritorială sau
siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea
infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia
reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica
divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta
autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti”. Pe de altă
parte, la 14 octombrie 1999 Curtea Constituţională a emis
Hotărîrea privind interpretarea art. 4 din Constituţie
surprinzînd pe mulţi prin următoarea stipulaţie: “Dispoziţia
constituţională despre prioritatea reglementărilor
internaţionale privind drepturile omului are incidenţă asupra
legilor şi asupra altor acte normative interne. Această
dispoziţie vizează toate legile, indiferent de data adoptării
lor. De altfel, tratatele internaţionale au prioritate numai
asupra legilor interne, dar nu şi asupra normelor
constituţionale.” Legea privind tratatele internaţionale ale
R.Moldova din 14 septembrie 1999 prevede în articolul 22
că:”(1) Curtea Constituţională, sesizată în conformitate cu
legislaţia, exercită controlul constituţionalităţii tratatelor
internaţionale la care R.Moldova este parte sau al unor
dispoziţii ale acestora. (2) Tratatele internaţionale la care
R.Moldova este parte, recunoscute de Curtea Constituţională
ca incompatibile cu Constituţia R.Moldova, nu sunt puse în
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vigoare şi nu sunt aplicate.” Toate bune pînă în momentul
cînd un cetăţean al R.Moldova va contesta regimul
constituţional, dat în judecată, va pierde toate procesele în
R.Moldova, iar apelînd la Curtea de la Strasbourg se va
constata că această restricţie a libertăţii de exprimare nu este
necesară într-o societate democratică, iar R.Moldova va fi
nevoită să plătească din buget sume considerabile în calitate
de “satisfacţie echitabilă”. Pe de altă parte, în acest caz ar fi
trebuit să acţioneze art. 8, alin. (2) din Constituţie: “Intrarea
în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii
contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a
acesteia.” Aceasta însă nu s-a întîmplat în fapt, rămînînd o
incompatibilitate relativ periculoasă, pe care Hotîrărea
Plenului CSJ nu a putut să o înlăture, competent fiind în acest
sens doar organul legislativ.
Hotărîrea Plenului CSJ conţine lămuriri referitoare la
testul pe care trebuie să-l suporte orice restricţie pentru a fi
considerată legală: 1) restricţia trebuie să fie prevăzută expres
şi clar într-o lege; 2) trebuie să fie “necesară într-o societate
democratică”, această exigenţă respectîndu-se atunci cînd
există proporţionalitate între măsurile aplicate şi scopul
urmărit, sau altfel spus, interesul public protejat; 3) restricţia
trebuie să urmărească unul sau mai multe scopuri prevăzute
în alin. 2, art.10: condiţia care se cere a fi respectată de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului; Hotărîrea însă prevede ca
scopuri protejate şi pe cele din alin. 2 art. 32 Constituţie,
exigenţă impusă corect de Plenul CSJ din moment ce
superioară este Constituţia, dar care consider că, prin
conţinutul articolului din Constituţie, contravine CEDO.
Un moment pozitiv al Hotărîrii Plenului CSJ este faptul
că se subliniază în mod clar dreptul persoanelor particulare
de a critica liderii politici, oficialităţile, guvernele şi
instituţiile statale. Pedeapsa poate surveni doar cînd criticile
sunt false din punct de vedere factologic sau excesiv de
jignitoare. În acest context se confirmă că presa are un rol
preeminent în informarea opiniei publice asupra chestiunilor
de interes public, deci ea trebuie să aibă o anume libertate
de decizie atunci cînd comentează unele chestiuni de interes
politic sau public.
O altă interpretare a art. 10 al CEDO, stipulată în repetate
rînduri în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului: ”Limitele criticii acceptabile în adresa
personalităţilor politice sau a organismelor guvernamentale
sunt mai largi decît pentru persoanele particulare şi în general
sunt mai largi atunci cînd nu sunt criticate persoane anume”,
de asemenea a fost reluată de Hotărîrea Plenului CSJ. Expresia
“nu sunt criticate persoane anume” se referă la criticile
împotriva Guvernului, poliţiei, primăriei ş.a.m.d., fără a fi
indicate persoane anume vinovate în special sau inclusiv de
neregulile respective. Totuşi ideea imediat următoare este: “fiţi
foarte atenţi cu judecătorii”. Momentul este justificat prin
faptul că aceştia ar avea un rol mai special în societate şi de
aceea au nevoie de încrederea publicului, iar pe de altă parte
au o capacitate redusă de apărare din cauza “obligaţiei de
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discreţie”.
O altă prevedere a Hotărîrii Plenului CSJ: “Nimeni nu
poate fi pedepsit pentru criticarea sau insultarea naţiunii, a
statului sau a simbolurilor acestuia, decît dacă aceste critici
sau insulte sunt menite sau capabile să incite la violenţe
iminente” este o prevedere în spiritul Convenţiei şi totuşi
contradictorie cu prevederi din cadrul aceleiaşi Hotărîri, căci
aceasta impune în prevederi anterioare respectarea Constituţiei,
care interzice contestarea şi defăimarea statului, a poporului,
alte acţiuni atentînd la regimul constituţional.
Distincţia între fapte şi judecăţi de valoare este una dintre
cele mai importante prevederi ale Hotărîrii Plenului CSJ. Aş
vrea să amintesc că anume această interpretare a CEDO, pe
care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit-o prima
dată în celebrul caz Lingens contra Austriei, a fost unul dintre
motivele de a presupune că articolele 7 şi 71 din Codul civil
ar fi neconstituţionale. Şi dacă în însăşi sesizarea Curţii
Constituţionale, cînd se pune la îndoială constituţionalitatea,
nu se indică în mod expres această motivaţie, atunci societatea
civilă prin intermediul Comitetului Helsinki pentru Drepturile
Omului a trimis un memoriu Curţii Constituţionale în care
indica anume acest argument, susţinut prin multiple cazuri
din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, ca
principală neconcordanţă a Codului Civil cu tratatele
internaţionale în privinţa drepturilor omului, care se impun a
fi respectate prin însăşi Constituţie.
Astfel în privinţa distincţiei menţionate Curtea spune:
“Existenţa faptelor poate fi demonstrată, în timp ce adevărul
unor judecăţi de valoare nu este susceptibil de a fi dovedit.
Cerinţa de a dovedi adevărul judecăţilor de valoare este
imposibil de a fi îndeplinită şi constituie o încălcare a libertăţii
de exprimare.” Persoana nu poartă răspundere pentru părerea,
avizul expus în privinţa unor evenimente, circumstanţe etc, a
căror veridicitate este imposibil a o demonstra.
De exemplu, să luăm această frază: “Consider candidatul
la funcţia de primar absolut nepotrivit pentru că, conducînd
întreprinderea pînă acum, nu a realizat nimic important, iar la
întîlnirea de ieri, şi-a permis să insulte violent un
contracandidat, ceea ce denotă lipsă de cultură, etică
profesională şi intoleranţă la orice critică”. În cazul în care
jurnalistul este dat în judecată pentru lezarea onoarei şi
demnităţii, el va trebui să dovedească doar adevărul faptelor
pe care le-a invocat, adică adevărul faptului că a existat
“întîlnirea de ieri” la care într-adevăr au existat cuvinte care
pot fi apreciate ca “insultă” în adresa unui contracandidat, că
el a condus într-adevăr o întreprindere, însă jurnalistul nu va
putea fi pedepsit pentru faptul că nu a putut dovedi că persoana
în cauză este “absolut nepotrivită” pentru postul de primar.
Mai mult, nici nu trebuie să i se ceară să dovedească acest
lucru, aceasta reprezentînd o analiză subiectivă pornind de la
nişte fapte care pot fi apreciate diferit. Totuşi unul dintre
momentele la care atrage atenţia Curtea de la Strasbourg, dar
care este ignorat în Hotărîrea Plenului CSJ este importanţa
“bunei credinţe” a jurnalistului cînd face anumite afirmaţii,
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acţiunile făcute cu “rea credinţă” fiind sancţionate.
Să mai menţionăm că răspîndirea informaţiilor ce ţin de
viaţa privată şi familială intră sub incidenţa art. 7 şi 71 din
Codul civil, dacă lezează onoarea şi demnitatea şi nu
corespund realităţii. Însă fie că informaţiile ce ţin de viaţa
privată şi familială sunt protejate de art. 7 şi 71 din Codul
civil, fie de alte articole (art.28 Constituţie, art.8 CEDO,etc.),
există cazuri cînd se admite încălcarea acestui drept, de
exemplu, prevenirea faptelor penale, apărarea ordinii publice.
Ca şi în cazurile cînd e vorba de critica la adresa lor,
persoanele “publice” trebuie să accepte ingerinţe în viaţa lor
privată în mai mare măsură decît persoanele obişnuite şi gradul
accesibil de cercetare mai atentă urmează să fie cu atît mai
mare cu cît figura publică în cauză şi informaţia ce se dezvăluie
sînt mai importante. Lipsa consimţămîntului persoanei de a
publica informaţii privind viaţa privată nu conduce automat
la constatarea unui comportament ilegal.
Să mai menţionăm că în cazurile de lezare a onoarei şi
demnităţii, publicarea operativă a scuzelor sau a dezminţirilor
pînă la pronunţarea hotărîrii instanţei de judecată este un temei
pentru reducere sau exonerare de plată a compensaţiei.
Revenind la discuţiile pe care le-a generat examinarea
constituţionalităţii art. 7 şi 71 din Codul civil, consider că
problema care ar trebui să se pună acum, nu mai poate fi cea

a constituţionalităţii, ci ar trebui să fie cea a interpretării acestor
articole. În acest sens Hotărîrea Plenului CSJ, chiar şi dacă
readuce în prim-plan unele deficienţe ale legislaţiei, este foarte
binevenită. Problema procesuală care apare în privinţa art. 7
Cod Civil (“Apărarea onoarei şi demnităţii”) care prevede în
alin 1: “Orice persoană fizică sau juridică este în drept să
ceară prin judecată dezminţirea informaţiilor care lezează
onoarea şi demnitatea ei, dacă cel care a răspîndit asemenea
informaţii nu dovedeşte că ele corespund realităţii”, este
problema interpretării noţiunii de “informaţie”, astfel încît să
se respecte exigenţele înaintate de CEDO ce vizează
inadmisibilitatea impunerii de a dovedi adevărul judecăţilor
de valoare. Hotărîrea Plenului CSJ defineşte noţiunea de
“informaţie” ca “orice relatare cu privire la un fapt, o opinie
sau o idee sub formă scrisă, de sunet şi/sau imagine”. Din
această definiţie am putea concluziona că judecata de valoare
este o “informaţie”. Atunci însă, prevederile Hotărîrii Plenului,
deşi foarte progresiste, nu concordă cu însăşi formularea art.
7 Cod Civil pe care îl interpretează. De aceea consider că este
necesară o interpretare legală a noţiunii de “informaţie” sau,
preferabil, o modificare a articolului care să concorde cu
exigenţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Invitatul nostru

“Într-o ţară ca R.Moldova presa
liberă este mai importantă ca piaţa liberă”

Joel C. Martin:

Joel C.Martin este unul dintre reprezentanţii Asociaţiei Avocaţilor Americani din cadrul Programului de
iniţiativă juridică în Europa centrală şi de sud-est – un proiect dedicat reformei legislative în R.Moldova. El
se află aici de aproape un an.
Mass-Media: În introducerea pe care aţi scris-o la colecţia
de documente privind accesul la informaţie în RM, publicată
vara trecută, aţi menţionat două evenimente care, în opinia
dumneavostră, consolidează democraţia în societatea noastră.
E vorba despre adoptarea legii privind accesul la informaţie
şi decizia Curţii Supreme de Justiţie privind defăimarea în
mass-media. De ce credeţi că aceste evenimente sunt atît de
importante pentru noi?
Joel C. MARTIN: Să le privim separat. Legea privind
accesul la informaţie este o lege asupra căreia s-a lucrat mult
timp. La elaborarea acestei legi au participat Centrul de
Jurnalism, IFES, alte organizaţii mass-media, cetăţeni,
parlamentari etc. Ea creează prezumţia că informaţia deţinută
de agenţiile publice este proprietate publică, ea îţi dă dreptul
să vezi această informaţie şi stabileşte penalităţi pentru
persoanele oficiale care refuză să o pună la dispoziţie.
Informaţia este putere, în democraţie puterea aparţine
poporului, şi această lege face posibil ca poporul să aibă acces
la putere, avînd acces la informaţie.

Deci, e o lege importantă nu numai pentru orice cetăţean,
ci poate în mod special pentru jurnalişti… Ea nu îi dă
jurnalistului drepturi mai mari decît oricărui alt cetăţean, de
a obţine informaţia cu caracter public, de a o obţine repede şi
de a putea protesta dacă i se respinge solicitarea. Există cîteva
excepţii: secretele comerciale, secretele privind securitatea
naţională, dar, ia aminte, legea spune că cel care refuză să
prezinte informaţie sub pretextul că ar ţine de securitatea
naţională trebuie să demonstreze faptul acesta. Multe ţări nu
permit accesul la informaţie spunînd că aceasta ar prezenta
un pericol pentru ţară, pe cînd, de fapt, informaţia respectivă
ar putea fi jenantă pentru ţară.” Jenant” nu e nici pe aproape
identic cu “periculos”, şi această lege o stipulează cu claritate.
Deci, legea în sine e un pas important, şi ar fi importantă
chiar dacă ar conţine numai lucrul acesta.
Am publicat această broşură şi din cauza unui alt eveniment
din vara trecută – decizia Curţii Supreme de Justiţie – care
este nu mai puţin important sau poate chiar mai important
decît primul. Curtea a revăzut un caz mai vechi şi l-a revăzut
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în contextul Convenţiei europene privind drepturile omului,
în special art.10 al acestei Convenţii cu referire la libertatea
presei.
Aş putea spune că orice ţară întîmpină dificultăţi în a găsi
raportul potrivit dintre libertatea presei şi dreptul persoanei
la viaţă privată. Constituţia R.Moldova garantează libertatea
presei, dar şi dreptul fiecărui individ de a-şi apăra onoarea şi
demnitatea. Echilibrul între aceste două drepturi este
problematic. Curtea Constituţională a avut posibilitatea, la
începutul acestui an, să ia o decizie care să indice raportul
corect între aceste două drepturi, dar nu a făcut-o, de aceea a
fost deosebit de important că Curtea Supremă de Justiţie şi-a
asumat acest scop şi l-a realizat.
Iată ce spune ea: Constituţia protejează libertatea, libertatea
presei, Constituţia protejează onoarea şi demnitatea, dar, spune
Curtea Supremă, persoanele publice, cei care au ales să-şi
trăiască viaţa ca persoane oficiale au ales, în acelaşi timp, să
cedeze o anumită parte din libertatea lor de persoane private,
să permită presei să comenteze despre viaţa lor privată cu o
mai mare libertate, decît dacă aceşti cetăţeni ar fi rămas
persoane private. În practică, asta înseamnă că persoana
oficială care crede că a fost calomniată sau defăimată în massmedia de către o persoană privată, o poate chema în judecată,
ca să-i ceară dezminţire sau despăgubiri, dar, mai întîi de
toate, pătimitul trebuie să demonstreze că declaraţia
ofensatoare este falsă, defăimătoare, că pune la îndoială
reputaţia lui şi că i-a cauzat prejudicii.
Se poate face o declaraţie falsă care să nu dăuneze
reputaţiei: eu pot să spun de exemplu că cutare sau cutare
sforăie în somn. Informaţia ar putea fi falsă, dar nu deosebit
de dăunătoare pentru reputaţie. Aceste criterii pe care trebuie
să le întrunească persoana oficială pentru a-l trage la
răspundere pe jurnalist este un alt aspect important al susnumitei decizii, care e legat, la rîndul său, de standardele pe
care trebuie să le respecte jurnalistul atunci cînd îşi face lucrul
de investigaţie.
Acest standard este foarte asemănător celui din SUA, care
s-a dezvoltat timp de 160 de ani şi care se mai dezvoltă încă
din anumite puncte de vedere… E un standard care spune că
dacă declaraţia este falsă, şi chiar dacă e falsă şi defăimătoare
şi aduce daune, jurnalistul nu e în mod obligatoriu pedepsit,
el este pedepsit doar dacă a acţionat cu neglijenţă sau cu rea
intenţie. Dacă, de exemplu, un jurnalist află din surse pe care
el le consideră demne de încredere că cutare sau cutare este
un hoţ, publică acest lucru, este chemat în judecată şi se
stabileşte că informaţia este falsă, că persoana oficială nu e
hoţ, şi se mai stabileşte că declaraţia în cauză i-a dăunat acestui,
să zicem, politician, jurnalistul nu e neapărat pedepsit dacă
se mai stabileşte că spunînd că persoana oficială este un hoţ,
jurnalistul nu a acţionat cu neglijenţă sau cu rea intenţie.
Dar dacă el s-a bazat pe sursele pe care se bazează de obicei,
în cazul acesta nu va fi pedepsit. Iată de ce aceste evenimente
diferite sunt foarte-foarte importante, cred eu, sub aspectul
unei protecţii mai bune a jurnalistului. Într-o oarecare privinţă,
problema, aşa cum o înţeleg eu aflîndu-mă aici, nu e atît în
numărul mare al proceselor judiciare - care este într-adevăr
mare -, ci în însăşi posibilitatea lor; deoarece, indiferent de
rezultatul procesului judiciar, pericolul de a fi judecat e ceva
ce provoacă teamă în mediul jurnaliştilor şi editorilor. În
îndepărtarea acestei surse de teamă, cred eu, rezidă importanţa
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foarte mare a acestui act legislativ.
MM: Să ne întoarcem puţin la legea privind accesul la
informaţie. În ce aspecte, credeţi, e necesară îmbunătăţirea
ei?
J.M.: În general, în lume există multe legi privind accesul
la informaţie. Prima dintre ele a fost adoptată, după cîte ştiu,
în Suedia, prin secolul al XVIII-lea. Nici una din aceste legi
nu este perfectă, fiecare conţine propriile defecte. Cred că legea
în cauză ar putea fi eventual îmbunătăţită stipulîndu-se un
control mai “strîns” în ceea ce priveşte unele excepţii, dar, în
general, observaţiile mele sunt foarte-foarte mici. Cred că
faptul că a fost adoptată este extrem de important şi într-adevăr
e o lege destul de bună.
MM: Recent, deputatul Vasile Spinei a lansat ideea
suspendării Legii Presei. El spune că această lege, adoptată
în 1994, este imperfectă şi inutilă în condiţiile de azi, deoarece
nu garantează în deplină măsură libertatea presei. Sunteţi de
acord cu el?
Aş spune că nu cunosc suficient de amănunţit Legea presei,
ca să pot răspunde cu siguranţă dacă sunt de acord sau nu.
Totuşi, voi spune că, în opinia mea, cu cît mai puţine legi se
aplică presei, cu atît mai bine; cu cît sunt mai puţine legile
care limitează sau impun restricţii, sau condiţii de înregistrare
sau asigură pe alte căi controlul guvernului asupra presei, cu
atît e mai evoluată această societate; e un preţ de plătit în
acest caz, care constă în aceea că jurnaliştii şi ziarele sunt
uneori iresponsabili, neglijenţi şi chiar rău intenţionaţi. Dar
acest preţ este considerat în majoritatea societăţilor ca fiind
unul meritat.
MM: În ce măsură, credeţi dumneavoastră, libertatea
presei în RM depinde de legislaţie şi în ce măsură de
implementarea sau mai bine zis de respectarea legilor bune,
care sunt adoptate. Cu alte cuvinte, care problemă e mai
importantă: lipsa de legi bune sau nerespectarea celor
adoptate deja.
J.M.: Nu sunt sigur dacă e una sau alta. Problema, îmi
pare mie, şi mă bazez pe observaţiile mele de aproape un an,
ceea ce desigur nu-mi dă siguranţa unei cunoaşteri complete
a situaţiei, e că în esenţa ei o parte din presă este controlată de
partidele politice şi folosită în scopuri politice. Cînd lucrul
acesta se întîmplă, publicul îşi dezvoltă o atitudine de
suspiciune, de neîncredere faţă de presă.
Cred că lucrul acesta aduce daune nu mai puţine decît
imperecţiunea vreunei legi. Pe lîngă aceasta, presa din
R.Moldova nu este suficient de finanţată, ziarele nu au
posibilitatea să finanţeze investigaţii jurnalistice serioase.
Deci, presa trebuie să se elibereze mai întîi de influenţa
politică. În al doilea rînd, să se elibereze de frică, şi lucrul
acesta e mai dificil, jurnalistul nu e maşină, se teme de viaţa
lui, de reputaţia lui, are nevoie de bani, trebuie să aibă grijă
de familie, îl preocupă viitorul. Cred totuşi că într-o societate
liberă, presa trebuie să aibă poate chiar mai multă libertate
decît societatea în întregime. De fapt, ceea ce vrea să spună
decizia Curţii Supreme de Justiţie e că jurnaliştii sunt mult
mai liberi decît ceilalţi membri ai societăţii în a greşi: dacă ei
greşesc din neglijenţă, din rea intenţie, ei vor fi pedepsiţi, dar
nu vor fi pedepsiţi dacă pur şi simplu au greşit cu bune intenţii,
şi acesta e un important segment de libertate extins de Curtea
Supremă.
MM: V-aţi referit la dependenţa politică. Dar în ce
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măsură, credeţi, calitatea, obiectivitatea presei noastre ţine
de etică şi nu de bani?
J.M.: O mică precizare mai întîi: citesc cu regularitate
doar un singur ziar local şi cunoştinţele mele de limbă română
nu îmi permit să spun că înţeleg totul. Încrederea publicului
se obţine numai atunci cînd libertatea presei e însoţită de ceea
ce se numeşte etica jurnalistică. Nu faci un serviciu publicului,
ca ziarist, dacă te afiliezi unui partid politic; dacă o faci întro publicaţie de opinii, într-o revistă de comentarii sau de viziuni
ideologice - e altceva, deoarece publicul înţelege care este
orientarea acestei publicaţii, dar un ziar folosit ca armă politică
e un lucru periculos şi, din punctul meu de vedere, ne-etic.
MM: Sunteţi cunoscut probabil cu cazul C.A.I.R.O. – un
grup de tineri care au studiat în România şi în unele ţări din
Occident. Ei au chemat în judecată CCA şi un număr de staţii
radio şi tv pentru faptul că încalcă Legea audiovizualului
care prescrie ca 65 la sută din emisiuni să fie difuzate în
limba română. Curtea de Apel le-a dat cîştig de cauză, dar,
după aceasta, parlamentul a modificat legea. Întrebarea e:
credeţi că tinerii nu au dreptate – unii i-au etichetat drept
extremişti şi chiar nazişti – sau e vinovat parlamentul adoptînd
o asemenea lege, apoi modificînd-o? Sau poate nu e vina
nimănui sau poate e vina tuturor în acest caz?
J.M.: E un caz complicat şi l-am discutat destul de mult;
unuia dintre aceşti oameni i-am spus că nu sunt de acord cu
punctul lui de vedere, dar dacă aş fi moldovan s-ar putea
întîmpla să gîndesc la fel. Vin din afară şi de aceea privesc
lucrurile într-un mod pe care s-ar fi putut să nu-l accept dacă
aş fi trăit aici. E un caz juridic, care e legat de problema
libertăţii presei şi a pieţei libere. Cineva m-a întrebat dacă
activitatea mass-media este reglementată în SUA. Răspunsul
meu e că este reglementată pe două căi: de către guvern, întro măsură foarte mică, şi nu există reglementări speciale pentru
presă, care să nu se refere şi la orice alte activităţi economice.
Dar avem un sistem de reglementări care ţin pur şi simplu de
piaţa liberă. Astfel, de exemplu, dacă există doritori să asculte
radio în limba chineză, ea va avea publicitate şi va supravieţui.
Sunt multe staţii care emit în alte limbi decît engleza, unele
din ele 24 de ore, altele mai puţin. Aplicată la situaţia din
RM, concluzia poate fi că lumea doreşte să asculte postul de
radio chiar dacă ponderea programelor în limba română e
mai mică de 65 la sută. Acesta este argumentul pe care îl aduc
de pe poziţia economiei de piaţă, din punctul de vedere al
istoriei ţării mele şi din felul cum înţeleg eu mecanismul pieţei.

Cînd însă ascult argumentul moldovenilor care au alt punct
de vedere, le spun că dacă aş fi moldovean, s-ar putea să fiu
de acord cu ei, deoarece în această ţară limba este o problemă
politică în foarte mare măsură. În Statele Unite e altfel, deşi
în unele zone limba devine tot mai mult o problemă politică…
MM: În California, de exemplu?
J.M.: În California s-a ţinut un referendum pe acest subiect;
folosirea spaniolei a devenit o problemă în sud-vest…
Cazul CAIRO ridică şi probleme de ordin legal. A fost
Curtea de Apel în drept să adopte o asemenea decizie? Mi se
pare că a fost. A fost decizia aceasta în conflict cu Constituţia?
Nu ştiu, poate că acesta e un argument pe care trebuie să-l
ascultăm, pe care l-a prezentat, cred eu, CAIRO.
Procedează parlamentul corect, modificînd legea înainte
de încheierea procesului? Parlamentele modifică mereu legile.
Mai sunt şi alte întrebări care apar la modificarea legii în
perioada unui proces judiciar. Lucrul acesta e mai important,
cred eu, în codul penal, decît civil. De exemplu, dacă eu
traversez strada la roşu, ceea ce, probabil, e o încălcare minoră,
aproape insignificantă a Codului penal; şi, să zicem, în timpul
procesului parlamentul modifică legea şi spune că oricine
traversează strada la roşu este trimis la închisoare pentru 2
ani, - în cazul acesta sunt în drept să apelez, deoarece dacă aş
fi ştiut despre pedeapsa de doi ani, nu aş fi procedat în felul
cum am procedat. Prin urmare, există argumente serioase
împotriva schimbării legii şi aplicării ei la un fapt care a avut
loc în trecut.
Ca să revenim puţin, din punctul meu de vedere, presa
liberă e o valoare superioară pieţei libere. Nu cred în piaţa
liberă în măsura în care cred în presa liberă, şi cred că pentru
o ţară ca R.Moldova presa liberă este mai importantă decît
piaţa liberă.
MM: Dar poate că sunt interdependente, presa liberă şi
piaţa liberă ?
J.M.: Poate că da, cred că cu timpul lucrurile acestea se
vor vedea mai bine, dar dacă ar fi să aleg aici între presa
liberă şi piaţa liberă, aş alege cu siguranţă presa liberă,
deoarece e mult mai probabil că ea ne va duce la piaţa liberă.
Optînd pentru piaţa liberă nu vom ajunge în mod obligatoriu
la presa liberă.
MM: Mulţumesc, dle Martin.

Colocviu
Mihail
GUZUN

Frica de patriotism


Întrucât termenul “naţionalism” este
controversat din multe puncte de vedere, s-a observat
în repetate rânduri o oarecare ambiguitate şi în
interpretarea acestuia în paginile presei. În limba
română, bunăoară, după cum notează şi Camil
Mureşanu, termenul “naţionalism” are nuanţă
semantică, care se rezumă la manifestări exagerate

ale sentimentului naţional, pe când în limbile engleză
şi franceză, el nuanţează simptomul normal al
acestuia, care nu este separat de cel excesiv1. De
aici provin şi multiple neînţelegeri şi iritări la lectura
unor articole din presa occidentală “vis-a-vis de
manifestările naţionaliştilor moldoveni”, ele fiind
interpretate şi utilizate de presa nostalgică după fostul
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regim autoritar, de orientare antinaţională, ostilă
forţelor care considerau lupta lor pentru independenţă
ca pe o manifestare legitimă a sentimentului naţional,
o expresie justificată a căutării identităţii naţionale.
Trebuie, totuşi, să constatăm, că aspiraţia
poporului băştinaş al acestei zone geografice dintre
Prut şi Nistru de a-şi descoperi (sau poate că mai
corect ar fi să spunem – de a-şi redescoperi)
identitatea naţională constituie una din cele mai
dificile, dar şi una din cele mai controversate probleme
cu care s-a confruntat societatea moldovenească în
perioada care a urmat după apariţia pe harta Europei
a unei noi formaţiuni statale – Republica Moldova.
Cine suntem? De unde venim? Ce ne aşteaptă
mâine? Care este locul nostru în comunitatea
europeană şi mondială? Sunt doar căteva din
întrebările la care trebuia să găsim răspunsul, cu atât
mai mult că istoria ne-a oferit în această privinţă o
şansă mai mult decât favorabilă.
Au mai apărut însă, în mod firesc, “după noaptea
totalitarismului roşu” şi alte întrebări, generate în mare
măsură şi de o situaţie specifică pentru Republica
Moldova: Ce limbă vorbim? Ce entitate etnică
reprezentăm? Care este ideea ce ar trebui să ne
unească şi să ne mobilizeze în realizarea
aspiraţiilor noastre?
Mediile de informare în masă n-au putut să rămână
în afara proceselor de renaştere naţională. Mai mult
ca atât, perpetuarea, afirmarea identităţii naţionale,
conştientizarea apartenenţei la o naţiune sau alta,
poate fi accelerată în condiţiile existenţei unui circuit
informaţional dezvoltat, mass-media constituind un
instrument ideal de redescoperire şi promovare a
ideilor şi valorilor naţionale. Pe de altă parte, într-o
desfăşurare firească a lucrurilor, organele de
comunicare în masă îşi asumă într-o anumită măsură
funcţia de coordonatori ai eforturilor întreprinse în
această direcţie de alte instituţii şi organisme publice,
ceea ce ar deschide perspectiva unei maxime angajări
în acest proces a tuturor mijloacelor, tuturor
resurselor şi forţelor interesate. S-ar putea obţine
astfel o solidarizare a eforturilor participanţilor la
această muncă, o sistematizare a tuturor acţiunilor
întreprinse.
După cum ne-a demonstrat-o şi practica, presa
recurge la diferite forme de reflectare a “problemei
naţionale”, modalităţile alese, perspectiva de abordare
a subiectelor fiind condiţionată, de fapt, de opţiunea
politică a publicaţiilor respective.
 Ne vom opri în continuare la câteva momente
mai relevante din activitatea mass-media. În această
ordine de idei, aş menţiona, în primul rînd, anchetelesondaj, numite în mod obişnuit şi anchete de opinie,
organizate şi desfăşurate de mijloacele de informare
în masă, care permit punerea în evidenţă a unor idei
fundamentale sau evenimente de o largă rezonanţă
socială, politică, economică, culturală etc. Evident,
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că aici problema nu constă în a se face o reală anchetăsondaj, rezultatele obţinute “n-au greutatea” unor
sondaje desfăşurate cu respectarea tuturor cerinţelor
de rigoare. Scopul este de a sesiza opinia publică
asupra unei chestiuni de maximă actualitate, de a
detecta părerile care există în societate pe marginea
acesteia, ele însemnînd un stimul, dar şi un semnal
serios pentru elucidarea în continuare a problemei.
Unul din primele sondaje, organizate în
problematica relaţiilor naţionale după declanşarea
politicii de “glasnosti”, a fost efectuat de redacţia
ziarului Tinerimea Moldovei. În unul din numerele
sale (din 13 august 1989) publicaţia tineretului din
Moldova, inserează în coloanele sale o anchetă cu
titlul “Ce înseamnă a fi patriot-internaţionalist?”, care
însumează unsprezece întrebări propuse cititorilor,
inclusiv cum înţelegeţi noţiunile de naţionalism,
mândrie naţională, şovinism, extremism,
conservatism, patriotism, internaţionalism?; care
consideraţi că este Patria Dvs.- localitatea unde v-aţi
născut şi aţi crescut, R.Moldova, U.R.S.S. (subliniaţi)
– sau consideraţi că omul poate avea mai multe
patrii?”.
În ianuarie 1990 Tinerimea Moldovei publică două
materiale de sinteză, în care se face o sistematizare a
răspunsurilor primite. La prima întrebare – “Cum
înţelegeţi noţiunea de patriotism?”- au dat răspunsuri,
ce ar putea fi considerate “mai aproape de cel corect”
doar 25 la sută din cei care au expediat răspunsurile
la întrebările anchetei. Peste 46 procente din numărul
total în genere n-au dat răspuns la această întrebare,
iar circa 9 procente “au dat răspunsuri absolut
incorecte”.
La întrebarea “Cum înţelegeţi noţiunea de
patriotism?” n-au putut răspunde circa 24 procente
din respondenţi, iar 10 la sută “au răspuns în doi
peri”. 65 la sută n-au putut defini noţiunea de
“extremism”.
Departe de a face o concluzie exhaustivă pe
marginea acestor răspunsuri, dar cert este, că datele
obţinute în urma sondajului efectuat de Tinerimea
Moldovei (astăzi: Tineretul Moldovei) au detectat un
fenomen alarmant la acea perioadă în rândurile unei
părţi a societăţii şi anume—lipsa unei culturi politice
cât de cât satisfăcătoare. Evident, că pe o astfel de
platformă a fost cu mult mai greu să edifici temelia
unor relaţii naţionale durabile.
 O interesantă dezbatere desfăşoară în perioada
iulie 1995 - februarie 1996 revista Contrafort,
subiectul abordat fiind următorul: “Patriotismul şi
naţionalismul la români”. În discuţia cu această temă
au fost antrenate personalităţi ale vieţii literare,
culturale şi politice din România şi Basarabia, cărora
li s-a propus să opineze pe marginea următoarelor
chestiuni:
1.Cum aţi caracteriza sentimentul naţional al
românilor în epoca totalitară? Ce forme a luat el şi ce
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efecte a avut în mobilizarea rezistenţei anticomuniste
la noi, în comparaţie cu alte ţări din estul Europei?
2.Care este relaţia dintre patriotism şi naţionalism
astăzi în România şi Basarabia?
În continuare vom reproduce doar cîteva din
gîndurile expuse pe marginea anchetei, fără a le
comenta însă, pentru că ele, de fapt, exprimă un
fenomen, în spaţiul căruia “lupta de idei” mai continuă
încă:
“…Patriotismul este starea de fapt şi de fond pe
care se ridică şi există naţionalismul.
Eu sînt naţionalistă, adică îmi expun patriotismul,
mi-l fac cunoscut, mi-l asum, mi-l justific.
Naţionalismul autentic nu este agresiv, primitiv,
intolerant. Naţionalismul este sfînt. Este arma
sentimentului de apartenenţă la un popor pe care ţi lai asumat” (Angela Marinescu).
“Relaţia dintre patriotism şi naţionalism este
interesantă. Conceptele nu numai că nu sînt sinonime,
dar – cîteodată – nici măcar proporţionale. Excesul
de naţionalism devine imediat anti-patriotic. Cînd
sentimentul naţional este pus în centrul ideologiei
(cînd este, deci, politizat), sîntem la un pas de
etnocentrism şi la doi paşi de etnocraţie. Alte
naţionalităţi (inclusiv conlocuitoare) devin automat
“străine” şi “duşmane”. Pînă la xenofobie nu este
nici un pas (Andrei Oişteanu).
“În Basarabia… chestiunea se pune altfel decît în
România cînd ne raportăm la patriotism sau la
sentimentul naţional. Ce e patriotic, ce e naţional
pentru românii din Basarabia? Să-şi declare fidelitatea
faţă de un stat artificial, de o problematică
independenţă, creat în urma deciziilor luate cîndva în
capitala unui imperiu despre care se afirmă că nu mai
există, sau să militeze – azi fără speranţă, dar mîine
cine ştie?—pentru reîntregire, pentru unirea cu
România?” (Gabriel Dimisianu).
“Astăzi, naţionalismul nu mai este o problemă a
unui sau altui popor, ci e o mapamondoproblemă,
permisă fie-mi expresia. În dependenţă de unghiul,
gradul şi gravitatea abordării acestei probleme, se fac
intervenţii până şi în Cartea cărţilor” (Leo Butnaru).
“…Patriotism înseamnă dragoste faţă de patrie şi
naţionalism înseamnă dragoste faţă de naţiune, faţă
de neam. Şi deoarece un neam îşi realizează rostul
său în interiorul unei ţări, ataşamentul unui român
faţă de români şi faţă de ţara neamului său, România,
este concomitent şi naţionalism şi patriotism” (Iurie
Roşca).
“Eu sînt împotriva sentimentului naţionalist. Eu
sînt patriot român. Consider că sînt român ca şi
românii din Chişinău, ca şi românii din Bucovina, ca
şi românii din America – pentru mine nu este nici o
deosebire, la fel cum nu am complexe de nici un fel –
de inferioritate sau de superioritate – faţă de alţi
patrioţi: cehi sau unguri, ruşi sau ucraineni, americani
sau spanioli. Stă scris în naşterea fiecărui individ săşi iubească părinţii, copilăria, locul unde a văzut

lumina zilei, chiar dacă îşi mărturiseşte mai mult sau
mai puţin această legătură” (Stelian Tănase).
“În ce ar consta patriotismul nostru la ora actuală?
Al celor aflaţi încă sub dominaţie străină. Care ar
putea fi contribuţia la cauza comună? Propun cîteva
repere: recuperarea, om cu om, a celor înstrăinaţi de
idealurile naţionale, a celor rătăciţi în smîrcul
indolenţei şi apatiei, readucerea spiritelor în luminişul
firescului şi înţelegerii, asanarea morală, depăşirea
crizei de identitate. Adică nişte acţiuni şi patriotice,
şi naţionaliste” (Vasile Leviţchi).
“Datorită faptului că a constituit un element
esenţial în definiţia identităţii naţionale, care, la noi,
a fost întotdeauna considerată esenţialist, sentimentul
naţional nu a fost aproape niciodată interpretat la
români ca patriotism politic, adică sub forma
afirmării unei culturi a libertăţii politice, ci doar
sub chipul naţionalismului”(H.-R. Patapievici).
 Evident, că prin această anchetă discuţia n-a
fost epuizată, iar încheierea ei n-a putut fi una decît
formală. Important însă aici este altceva. În condiţiile
unei pluralităţi de opinii, despre care ne putem lesne
convinge chiar şi în baza fragmentelor reproduse mai
sus din răspunsurile publicate de Contrafort, chiar şi
atunci cînd există, după cum e şi normal, opţiuni
diferite pentru o idee sau alta, nu trebuie să depăşim
hotarele “unei solidarităţi de principiu”. În această
ordine de idei mi s-a părut semnificativă observaţia
lui Florin Platon, unul dintre participanţii la dezbatere:
“Alteritatea (sau diferenţa, cum vrem s-o numim) nu
înseamnă, însă, opoziţie; în orice caz, nu numai asta.
Pe lîngă respingere, ea presupune, în mod corelativ
şi dialogul, schimbul reciproc, apropierea, altfel spus,
o raportare pozitivă la “celălalt”. Sentimentul
propriei identităţi se formează nu (numai) prin
excludere, respingere şi refuz, ci şi prin comunicare
şi cunoaştere. Aceste două laturi sînt
complementare”.
Practic, toate mijloacele de informare în masă
acordă, într-o măsură mai mare sau mai mică, spaţiu
articolelor, care iau în dezbatere aspecte ale
patriotismului şi naţionalismului, raportate la situaţia
“specifică” din Republica Moldova. Flux-ul,
Săptămîna, Literatura şi Arta – în paginile acestor şi
altor publicaţii au văzut lumina tiparului o serie de
materiale cu referire la “limba de stat” şi respectarea
prevederilor legislative în acest domeniu, referitor la
apartenenţa etnică şi minorităţile naţionale, la politica
oficială în domeniul relaţiilor naţionale, la ideea
naţională şi idealul naţional. Se observă totuşi o
diversitate prea evidentă în tratarea acestor probleme,
diversitate care creează anumite dificultăţi în
conştientizarea originii etnice, latinităţii limbii şi
culturii naţionale de către o parte impunătoare a
societăţii, în stabilirea ideii naţionale care ar cimenta
întreaga comunitate. Această diversitate nu rareori îi
dezarmează şi pe jurnalişti, aceştia considerînd, de
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fapt, că îndemnul lor de a trata o problemă sau alta
ce ţine de formarea conştiinţei naţionale ar constitui
o intenţie fără sorţi de izbîndă. Bunăoară, Flux-ul
(Ediţia de vineri din 28 iulie 2000) publică o pagină
consacrată însemnelor de stat ale R.Moldova cu
următorul titlu comun: “Nu ne cunoaştem însemnele,
pentru că nu ne iubim această republică…”. Autoarea
responsabilă de realizarea acestei pagini, nu-şi
ascunde sentimentele, afirmînd chiar în deschiderea
grupajului tematic “cu sinceritate despre patriotism”:
“Pentru a limpezi, din start, lucrurile, voi spune că
nu cred în statalitatea R.Moldova, care este artificială
chiar din faşă. Identitatea firească a românilor din
stânga Prutului poate fi obţinută doar prin reunificarea
cu Ţara”.

Larisa UNGUREANU

Considerăm totuşi că problema este de o
importanţă vitală pentru acest popor ca să fie
ignorată. În viziunea noastră, presa ar trebui să fie
dominată mai puţin de pasiuni şi să demonstreze mai
mult judecăţi şi constatări de valoare, să găsească
consonanţele sufleteşti, care unesc minorităţile
conlocuitoare şi reprezentanţii lor cu destinele acestui
meleag, să ofere spaţiu diferitelor opinii care există
în societate. Se impune doar o singură condiţie: să
manifeste solidaritate în chestiunile de principiu.
Condiţie care deocamdată rămîne a fi o simplă
doleanţă…
1

Camil Mureşanu. Naţiune,naţionalism. Evoluţia naţionalităţilor,1996. ClujNapoca: Fundaţia Culturală Română, pag.19)

Noi informăm, voi informaţi,
ei/ele informează

În vara acestui an, UNICEF a organizat un seminar la
tema: “Mass-media şi drepturile copilului”. Moderatorii
seminarului au venit din Anglia, ziarişti cu experienţă ce
activează în cadrul organizaţiei PressWise, scopul
seminarului fiind încurajarea profesioniştilor din massmedia care scriu despre copii, să se gîndească, cum ar putea
să protejeze Drepturile Copiilor, ajutîndu-i pe aceştia din
urmă să joace şi ei un rol în mijloacele de informare în
masă, mai ales informîndu-ne despre problemele lor. La
fel, organizatorii seminarului au urmărit scopul să genereze
în rîndurile ziariştilor necesitatea unei tratări responsabile
a copilului, a impactului comportării faţă de copii, cît şi al
deciziilor adulţilor asupra vieţii lor.
Trebuie să spun că în cadrul pubicaţiei Lanterna
Magică, de cîţiva ani, activează un club ai cărui membri
sînt copii cu înclinaţii literar-critice care participară în
cadrul unor evenimente artistice. După care activitatea lor
finalizează cu scrierea materialelor pentru a fi plasate în
paginie ediţiei Lanterna Magică. Necesitatea creării acestui
club era stringentă: aveam nevoie de autori care să înveţe
meseria de critic nu în anii de maturitate, ci să o cunoască
de la cea mai fragedă vîrstă. Nu ne-a obligat nimeni, dar
fiind mereu în criză de autori, ne-am gîndit să facem o
încercare. Mai ştii?! Poate că unii dintre ei vor deveni în
viitor ziarişti şi critici cu renume!
Intenţie nobilă, nimic de zis! În parametrii noştri de
gîndire. Căci aşa am fost obişnuiţi: să alegem ce e mai
bun. De altfel, nu sîntem o excepţie. Deschideţi radioul şi
în cadrul emisiunilor pentru copii o să-i auziţi vorbind pe
cei mai silitori copii, pe cei care iau note mari la şcoală,
care ocupă locuri de frunte în cadrul concursurilor, care
scriu versuri etc. Deschideţi televizorul: acelaşi lucru:
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA
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participiă cei mai deştepţi, cei mai cei!
Avem, într-adevăr, copii deştepţi. Şi talentaţi. Şi ar fi
păcat să nu le acordăm o şansă: de a se afirma, de a ieşi în
prim-plan. În acest sens, într-adevăr s-a acumulat o
experienţă mare – şi la radio, şi în presă, şi la televiziune.
Un copil care scrie versuri o să-şi vadă poezia publicată.
Sau care cîntă. Cu ajutorul părinţilor, a prietenilor (e nevoie
de o costumaţie adecuată, de o imprimare calitativă ), acest
copil tot o să ajungă fie într-un spectacol, fie în emisiunea
televizată “De la 5 la 10”, fie în programul “Două ore cu
cei mai frumoşi copii ai capitalei”, va participa la un festival,
va deveni Prinţ sau Prinţesă…
Şi totuşi. Ceva mă deranjează. Ceva nu e în ordine.
Frumoşi, talentaţi! Şi cu cei netalentaţi ce ne facem? Sau
dacă, Doamne fereşte, mai e şi urît sau cu handicap. Rămîne
că acest copil nu are nici un viitor. Decît cel rezervat…
urîţilor şi handicapaţilor. Care este aşa cum este în ţara
noastră…
“Cît de departe sîntem noi de ei!” îmi spuneam cu necaz
în suflet, ascultîndu-i pe ziariştii din Marea Britanie pentru
care Drepturile Omului, inclusiv Drepturile Copilului sînt
ca o Biblie. Nemaivorbind de un comportament şi de o etică
în mass-media. Şi nu numai. De exemplu: în limba engleză
folosirea unor termeni ca “orb”, “surd”, “mut”, “schiop”
poate ofensa persoanele cu astfel de handicap. Cum se
procedează la noi, cred că este inutil să mai comentez. Atît
doar pot spune: în cel mai urît mod posibil. S-ar părea că
avem chiar o satisfacţie deosebită spunîndu-i cuiva surd
sau… idiot. Cum procedează în timpul discuţiilor, un
scriitor foarte popular prin părţile noastre. (Ceea ce în
varianta dumisale este echivalent cu o mare “dragoste” faţă
de persoana respectivă (sic!) Tot un scriitor explica odată,
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cît de ingenioşi sîntem noi, moldovenii, la capitolul
“Porecle”. “În satul meu, afirma dumnealui într-un interviu,
toată lumea are poreclă!” Şi în satul meu la fel. Iar cei cu
handicap, în mod obligatoriu. Îmi aminesc, cît de mult
sufereau copiii, cînd erau numiţi cu o poreclă moştenită de
la bunei: “a lui bîlbîitu”, a lui “tălpău”… Sau dacă
Dumnezeu i-a dat chiar lui, copilului,vedere slabă, adică
avea miopie, din “puchiosul” nu mai ieşea. Este dureros să
scriu despre toate acestea, dar şi mai dureros că prea puţin
noi, ziariştii, facem pentru a schimba mentalitatea generală.
Dăm vina pe lipsa de cultură. Ceea ce nu e întru totul
adevărat. În foarte multe ţări a insulta un copil este
echivalent cu o crimă, pentru care individul trebuie să
răspundă în faţa legii. (Am citit undeva că în Anglia un
cetăţean a fost dat în judecată, fiindcă a insultat cîinele
poliţistului. Cum? Lătrînd la el. După care cîinele a refuzat
să mai execute ordinele poliţistului. Ce mai scandal a fost
la ei! Iar noi, ziarişti începători, ne amuzam copios, citind
informaţia în “Izvestia”. În loc să fi căzut pe gînduri).
Oare noi nu ne iubim copiii îndeajuns? Dacă da, de ce
ne permitem să gîndim pentru ei fără a-i întreba, fără a ţine
cont de părerea lor? Nu mai spun că statul, prin deciziile
sale, încalcă drepturile copiilor la fiece pas. De exemplu,
dreptul la învăţătură care, chipurile, în instituţiile de stat e
pe gratis, dar, de fapt, este cu plată. Sau ocrotirea sănătăţii…
Pînă şi dreptul la viaţă trebuie plătit bine, altfel mama riscă
să-şi piardă fătul. Puzderie de exemple pot fi aduse. Care,
din păcate, nu schimbă situaţia.
Ca să fiu sinceră, acest seminar m-a răvăşit. Şi m-a făcut
să încerc să privesc lucrurile un pic altfel. Am certa
convingere că din inerţie (şi nu din reavoinţă) în reflectarea
temei copiilor se scrie şi azi în stilul presei sovetice. Statul
de altădată afişa o grijă vădită faţă de copii. Doar că în

manieră partinică. Cu stahanovişti pe toate fronturile. De
aici şi dorinţa de a vorbi despre cei harnici la învăţătură,
despre cei talentaţi, de a-i atrage în diverse activităţi. Ceea
ce deloc nu este un neajuns atît de mare. Din punctul nostru
de vedere. Poate chiar o calitate. Dar... Au fost oare întrebaţi
copiii dacă se procedează corect, dacă nu este încălcat
dreptul la educaţie, dreptul la opinie, dreptul la informaţie.
Marea majoritate a copiilor se uită cu jind la ecranul
televizorului, ştiind din start că el nu va ajunge nici odată
să fie ascultat. Aşa cum este ascultat un alt copil de vîrsta
sa. Fotografiat sau filmat. Care cîntă şi dansează. Căruia i
se dau flori şi cadouri. Ascultam odată o mamă la un miting.
Vorbea despre sărăcia de la sate. Ţin minte cuvintele ei:
”Copiilor noştri li se usucă ochii privind la televizor. Şi ei
vor să poarte haine frumoase, vor să fie văzuţi de alţi copii,
dar fiindcă nu avem bani ca să-i trimitem pe la concursuri,
ei rămîn doar cu uitatul!”
În vara aceasta, pe lîngă club a luat fiinţă o filială. A
fost mai mult o iniţiativă a unui grup de copii care, fiind în
vacanţă, doreau să facă ceva pentru a nu se plictisi. Sînt
copii proveniţi din cele mai diverse categorii sociale. Nimeni
din ei nu s-a remarcat prin ceva deosebit. Iniţial, s-au unit
pe bază de interese (concursuri, jocuri, desene tematice etc.).
Ceea ce i-a făcut să fie inventivi. Pînă la urmă, s-a constituit
grupul de copii Boboceii, care a desfăşurat o activitate în
concordanţă cu o temă majoră din cadrul clubului. Şi anume:
Povestea de seară. Erau în treabă, de se minunau părinţii,
cît de deştepţi şi cuminţi sînt copiii lor.
Este o experienţă care a adus echipei redacţionale a
Lanternei satisfacţii deosebite. Dar mai presus ca orice,
ne-am convins că atunci cînd copilul este auzit, el poate
răsturna munţii. Ca un om mare.

Anexe
Victor
BOGACI,
şef adjunct al Direcţiei juridice, expertiză şi
eliberare a licenţelor (Consiliul Coordonator al
Audiovizualului din Republica Moldova)

Eliberarea licenţelor
de emisie: legea şi practica

Frecvenţele radio (FR) şi canalele de televiziune (CTV)
în R.Moldova, ca şi în orice altă ţară, fac parte din
patrimoniul statului şi utilizarea lor este reglementată de
Legea audiovizualului. Difuzarea emisiunilor radio şi tv se
poate face numai în baza licenţei de emisie (LE) şi a deciziei
de autorizare (DA), eliberate de Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (C.C.A.).

La adoptarea (cu întîrziere) a Legii audiovizualului - la
3 octombrie 1995 - în ţară funcţionau deja multe staţii radio
şi tv particulare. (Primele studiouri de televiziune prin cablu
particulare au aparut în 1988.)
Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica
Moldova a fost creat în ianuarie 1996, ca autoritate publică
autonomă care reglementează şi coordonează activitatea
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în domeniul audiovizualului. Finanţarea activităţii C.C.A.
se asigură de la bugetul de stat. În majoritatea lor, membrii
C.C.A. îşi îndeplinesc funcţiile pe bază de voluntariat.
C.C.A. este constituit din 9 membri dintre care trei sînt
numiţi de Parlament, trei - de Preşedintele R.Moldova şi
trei de Guvern - pe un termen de 5 ani. Ei sunt garanţi ai
interesului public în domeniul audiovizualului şi nu
reprezintă autoritatea care i-a numit.
Lipsa organului care reglementa şi coordona activitatea
în domeniul audiovizualului a jucat un rol negativ. Legea
audiovizualului a fost adoptată cu unele deficienţe, care sau resimţit mai tîrziu, în lucrul practic cu instituţile
audiovizuale. În special, Legea nu a prevăzut pîrghii
legislative eficiente care să asigure îndeplinirea ei. Din
această cauză C.C.A. nu poate înfluenţa comportamentul
celora care încalcă, uneori în mod flagrant, Legea
audiovizualului. De exemplu, pe parcursul anilor 19982000 colaboratorii C.C.A. au înregistrat numeroase posturi
radio şi tv care emiteau fără licenţe de emisie (în Vulcăneşti,
Cahul, Taraclia, Leova, Comrat, Ialoveni, Criuleni, Străşeni,
Nisporeni, Rezina, Făleşti etc). Pentru a sista activitatea
acestor instituţii audiovizuale ilegale, C.C.A. trebuie să
adreseze scrisori procuraturilor din localităţile respective,
dar nu există garanţii că aceste cazuri nu se pot repeta peste
un timp. Propunerile noastre pentru modificarea Legii au
fost luate în considerare doar parţial, la 4 iunie 1999.
Noile tehnologii comunicaţionale şi activitatea aceasta
în domeniul audiovizualului nu au fost reglementate de
Legea audiovizualului şi au rămas ca un fel de pete albe în
textul legii.
De asemenea, a rămas în afara cadrului legislativ
utilizarea variatelor înregistrări informaţionale audiovizuale
pe diferite suporturi - casete audio, video, CD-uri audio şi
video etc., fapt care limitează posibilităţile de acces ale
populaţiei la această informaţie audiovizuală, generînd şi
diferite încălcări.
În conformitate cu Legea audiovizualului, toate
frecvenţele libere sau canalele tv pot fi repartizate numai
în urma unui concurs deschis la care pot participa toţi
solicitanţii. Obţinerea unei frecvenţe sau a unui canal tv nu
e un lucru simplu, mai ales în Chişinău, unde la un canal
sau la o frecvenţă pretind pînă la 12 solicitanţi.
Informaţia despre concurs se aduce la cunoştinţa publică
de C.C.A. (după ce primeşte, prin intermediul Ministerului
Transporturilor şi Comunicaţiilor, datele Inspectoratului
de Stat privind frecvenţele sau canalele libere, coordonate
cu ţările vecine) cu cel puţin 45 de zile înainte de data la
care urmează să se desfăşoare concursul. Ca de obicei,
anunţurile despre concursuri apar în săptămînalul
Companiei de Stat Teleradio-Moldova - “TeleRadio”
(programele).
Solicitanţilor li se cere să prezinte la C.C.A. următoarele
acte:
MASS MEDIA ÎN R. MOLDOVA


cererea de înscriere la concurs şi eliberarea licenţei
de emisie cu indicaţia localităţii şi frecvenţei radio sau
canalului tv solicitat;

copia Certificatului de înregistrare la Camera
Înregistrării de Stat de pe lingă Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova;

copia Statutului întreprinderii fondatoare,
autentificat în modul stabilit, în care trebuie să fie prevăzută
şi activitatea în domeniul audiovizualului;

Statutul instituţiei audiovizuale în conformitate cu
Statutul-model al instituţiei audiovizuale cu indicaţia
telefoanelor, fax-urilor, E-mail, codului şi adresei poştale
etc.;

Conceptul de realizare a proiectului, limba (limbile)
de difuzare a programelor (în procente), raza de emisie,
informaţia privind resursele umane, experienţa
solicitantului în domeniul audiovizualului, rezultatele
investigării interesului populaţiei faţă de programul
preconizat sau cel realizat etc.;

grila zilnică a programelor, indicîndu-se limbile de
difuzare;

tipul echipamentelor tehnice preconizate pentru
utilizare, cu indicaţia celor mai principali parametri;

declaraţia solicitantului privind angajamentele
obligatorii ale acestuia ce ţin de respectarea prevederilor
Constituţiei, Legii audiovizualului, Statutului C.C.A., ale
instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate de C.C.A.;

declaraţia privind participarea (neparticiparea)
directă sau indirectă cu capital în fondurile statutare ale
altor societăţi (în procente);

declaraţia privind respectarea drepturilor de autor şi
celor conexe, altor reglementări ce ţin de utilizarea în
emisiunile sale a proprietăţii intelectuale (opere literare,
muzicale, fonograme, filme etc.), cerinţelor Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Moralităţii;

certificat de la instituţia bancară privind posibilitatea
financiară a realizării proiectului;

avizul organului administrării publice locale din
teritoriul acoperit de rază de emisie;

date biografice (de muncă) ale conducătorului
instituţiei audiovizuale.
Toate materialele susnumite trebuie să fie prezentate în
limba de stat, semnate şi sigilate.

După expirarea termenului concursului, la şedinţa
C.C.A. se invită solicitanţii care expun concepţia postului
de radio sau studioului tv, posibilităţile umane şi tehnice
pentru organizarea şi realizarea emisiunilor la un nivel înalt
creativ şi profesionist. Prin votare secretă, membrii C.C.A.
determină învingătorul care primeşte licenţa de emisie
pentru frecvenţa de radio pe un termen de 3 ani sau studio
tv pe un termen de 5 ani. Cînd expiră termenul de acţiune a
licenţei se anunţă un nou concurs deschis pentru această
frecvenţă sau canal tv. Licenţele de emisie pentru tv prin
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cablu se eliberează fără concurs.
Primele licenţe de emisie au fost eliberate de C.C.A. la
finele anului 1996. La 24 decembrie 1996 au fost înmînate
licenţele cu numărul 1 – Companiei de Stat TeleradioMoldova şi 2 – Întreprinderii de Stat «Radiocomunicaţii».
Pînă în prezent, au obţinut licenţe circa o sută cincizeci
de instituţii audiovizuale. Banii pentru licenţele de emisie
se transferă direct în bugetul republicii (nu pe contul C.C.A.
cum se declară uneori greşit).
Tipul licenţelor de emisie eliberate de către C.C.A. în
anii 1996-2000 sunt prezentate în fig. 1. După cum se vede
din diagramele prezentate în fig. 2, majorarea bruscă, de
25 de ori, a taxelor pentru licenţe în anul 1999 (cea mai
mică taxă anuală pentru o licenţa de emisie era 9000 lei) şi
mărirea numărului şi volumului diferitelor impozite pentru
înstituţiile audiovizuale, au făcut ca numărul solicitanţilor
pentru eliberarea licenţelor să scadă, în unele cazuri, de 13
(!) ori. După reducerea taxelor în anul 2000 situaţia s-a
ameliorat parţial.
În afară de licenţa de emisie, instituţiilor audiovizuale
li se cere şi o licenţă tehnică, pentru care trebuie să achite o
taxă de 900 de lei. Licenţa tehnică se obţine de la Ministerul
Transporturilor şi Comunicaţiilor, prezentîndu-se, în baza
unui caiet de sarcini al MTC, un proiect tehnic, după care
se procură echipamentul necesar, se face certificarea şi
instalarea acestuia. Obţinînd licenţa tehnică, solicitantul o
prezintă la C.C.A., care îi eliberează fără plată decizia de
autorizare, adică permisiunea pentru emiterea programelor
audiovizuale. Această procedură ar putea fi simplificată,
Decizia de autorizare eliberîndu-se doar în baza proiectului
tehnic şi măsurărilor parametrilor tehnici prezentate la
C.C.A.
Din păcate, în perioda 1997-2000, C.C.A. a fost nevoit
să retragă o bună parte din licenţele de emisie (fig. 3).
Majoritatea dintre ele au fost retrase pentru încălcarea Legii
audiovizualului, articolul 18, unde este scris: «Dreptul
rezultat din licenţa de emisie se stinge, dacă titularul licenţei
nu solicită în cel mult 30 de zile eliberarea licenţei tehnice
sau dacă în cel mult un an de la obţinerea licenţei nu asigură
realizarea condiţiilor tehnice pentru emiterea programelor».
Mulţi dintre titularii de licenţe nu dispuneau de banii
necesari nici la momentul participării la concurs, nici peste
un an, după primirea licenţei de emisie, din care cauză nu
puteau profita de frecvenţele sau canalele obţinute. Din
aceste motive le-au fost retrase licenţele de emisie posturilor
de radio Juventus în Bălţi, Europa plus Moldova în
localităţile Bălţi, Căuşeni, Orhei, Poli Disc în Soroca,
Molda în Chişinău, Contact în Hânceşti, Art în localităţile
Chişinău, Bender, Bălţi, Nostalgie în localităţile Chişinău,
Bălţi, Căuşeni, Cahul, Edineţ etc, şi studiourilor tv prin
eter (TVE): Orhideea (Orhei) – care nu au emis timp de 2
ani şi jumătate după obţinerea licenţelor, Argo (Chişinău),
Mirador (Ştefan Vodă), Tiras TV (Sănătăuca), Vestitor
(Străşeni), Baş-Kiuiu, Bizim Batan şi Dooru Yol (Comrat),

Studio (Anenii Noi), RTL-4 (Ocniţa) etc.
Timp de peste trei ani nu a fost folosită frecvenţa
repartizată postului de radio Vocea Basarabiei (Nisporeni),
cinci ani - Telecanal-26 (Chişinău), doi ani - radio Delta
(Chişinău), un an şi jumătate - studioul tv RTL-4 (Chişinău)
etc. Studioul tv NIT (Chişinău) nu-şi ridică licenţa de
emisie prin cablu, care i-a fost eliberată pe data de
25.05.1999. Exemple de acest fel sînt numeroase. Numărul
deciziilor de eliberare a licenţelor, adoptate de către CCA,
este de 1,1-3,1 ori mai mare decît numărul licenţelor ridicate
(pentru care a fost plătită taxa de stat). Astfel, unii solicitanţi
induc în eroare CCA, participă la concurs fără să dispună
de resurse financiare nici pentru plata taxei de stat, nici
pentru realizarea proiectului. În consecinţă, rămîne în
pierdere şi statul, şi populaţia.
Experienţa acumulată de C.C.A. demonstrează că
modificările licenţelor de emisie conduc numai la confuzii
în evidenţa şi termenul lor de valabilitate (de exemplu,
“Telecanal-26” “ţine” canalul al şaptelea an, obţinîndu-l
fără concurs, pînă la apariţia C.C.A.).
După numărul de licenţe eliberate, pe primul loc se
plăsează judeţul Chişinău - cu 55 decizii de eliberare a
licenţelor, 8 licenţe retrase şi 15 frecvenţe şi canale tv care
în momentul dat nu se folosesc din cauza că nu sînt realizate
condiţii tehnice pentru emiterea programelor. Locul doi
ocupă judeţul Bălţi cu 31 decizii, 3 licenţe retrase şi 7 canale
tv care în momentul dat nu se folosesc. Pe locul trei se
găseşte Unitatea teritorială autonomă Găgăuză cu 18, 3 şi
5 frecvenţe respectiv. În judeţele republicii sînt şi multe
canale tv libere: Bălţi - 2, Cahul - 2, Edineţ – 1, UTA
Găgăuzia - 2, Soroca – 2, Lăpuşna – 1, Orhei – 1, Tighina
– 1, Transnistria – 1, Ungheni – 1, şi care nu sînt solicitate
deja doi ani după primul anunţ despre concurs.
Cele mai mari posturi de radio şi studiouri de televiziune
particulare se găsesc în municipiul Chişinău: Antena C (4
frecvenţe în diferite localităţi), Micul Samaritean (11
frecvenţe), Hit FM (10 frecvenţe), Contact (7 frecvenţe),
Poli Disc (3 frecvenţe), PRO TV, ORT-Moldova, Stil-TV,
TV Chişinău (Primăria) etc. Aceste instituţii audiovizuale
deschid filialele lor şi în alte localităţi cu un număr destul
de mare al populaţiei: Bălţi, Bender, Cahul, Căuşeni,
Comrat, Soroca, Tiraspol şi altele, mărind în aşa fel raza
de emisie şi auditoriul care recepţionează programele lor
(tabelul 2).
Majoritatea înstituţiilor audiovizuale din Republica
Moldova preferă televiziunea (prin eter, cablu, eter-cablu
(TVEC) şi satelit (TV SAT) pentru care au fost obţinute
peste 70 % din numărul total al licenţelor eliberate.
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Cele mai mari instituţii audiovizuale particulare din R.M.
care au obţinut licenţe de emisie în anii 1996-2000
Denumirea
Postului radio/
Canalului tv

Numărul
Denumirea judeţelor în
Emiţătoarelor care sînt instalate
Frecvenţelor emiţătoare
Utilizate

Procentajul Timpul
populaţiei de emisie
care poate (în ore)
recepţiona
emisiunile

posturile de radio
«Micul Samaritean»

11

«Hit FM»

10

«Antena C»

4

«Contact»

7

«Poli Disc»

3

jud. Bălţi, jud. Cahul,
jud. Chişinău,
jud. Edineţ, jud. Orhei,
jud. Tighina,
jud. Ungheni,
UTA Găgăuzia
jud. Cahul,
jud. Chişinău,
jud. Edineţ,
jud. Tighina,
Transnistria
jud. Ungheni,
UTA Găgăuzia
jud. Bălţi,
jud. Chişinău,
jud. Tighina,
jud. Bălţi, jud. Cahul,
jud. Chişinău,
jud. Edineţ, jud. Orhei,
jud. Tighina,
jud. Soroca
jud. Bălţi, jud. Chişinău,
jud. Tighina

70-80

24

70

24

60-70

24

60-70

24

30-40

24

pînă la 99

2-3

pînă la 90

6

50-60

18

30-40
20-30

18
24

20-30

24

studiourile de televiziune
«S.I.N.M.»
«ORT-Moldova»
«Stil - TV»

Reţeaua
Statală I
Reţeaua
Statală III
7 (Reţeaua
IV)

«TV Chişinău» (Primăria)
«PRO TV»

1
3

«TV DIXI»

4
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jud. Bălţi, jud. Cahul,
jud. Chişinău,
jud. Edineţ,
jud. Lăpuşna,
jud. Orhei, jud. Tighina,
jud. Chişinău
jud. Bălţi, jud. Chişinău,
Transnistria
jud. Cahul,
jud. Chişinău,
jud. Orhei
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0,7%

3,9%
0,9%

8

TV prin eter (TVE)

27,0%

7
TV prin cablu (TVC)

6

42,1%

4

5

3

2

2

TV prin eter si cablu
(TVEC)

1

1

2

2

0

TV prin satelit (TVS)

25,0%

8

5

Posturi de radio prin
eter (RE) din banda
FM si UUS
Posturi de radio prin
fir sau cablu (RF)

1997

1998

1999

Radio

Fig. 1. Tipul licenţelor de emisie
eliberate în anii 1996-2000

v

4

TV prin eter
Radio

2000

TV prin cablu

TV prin eter

Fig. 3. Retragerea licenţelor de emisie,
1996-2000

30
26

25
23
20

18
16

15

12
10

9

8

5

5

0

11

1

2

3

0

1996

TV prin eter

1997

1998

TV prin cablu

1999

2000

Posturi de radio

Fig. 2. Numărul licenţelor de emisie eliberate în anii 1996-2000
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