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Această serie de publicații a fost realizată în cadrul proiectului Autoreglementarea
jurnaliștilor în practică, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent şi ActiveWatch –

Agenția de Monitorizare a Presei și finanţat de CEE Trust – Trust for Civil Society in Central
and Eastern Europe. Unul din scopurile proiectului a fost să stimuleze dezbaterile critice atât
în procesul de predare a eticii în școlile de jurnalism, cât și în redacții, ca parte a procesului de
decizie editorială. Astfel, regulile deontologice îşi vor regăsi reflectarea firească în conţinutul
produsului jurnalistic şi nu vor mai fi privite ca simple elemente de teorie a presei.

Cele 10 broşuri editate în proiect le propun spre dezbatere studenţilor, tinerilor
jurnalişti şi celor interesaţi de etica jurnalistică mai multe cazuri culese din presa românească.
Cazurile sunt grupate pe teme.

Demersul nostru nu este de a critica un ziar, o televiziune sau un ziarist anume.
Cazurile au fost alese pentru valoarea lor de exemplu şi pentru că ofereau un context foarte
bun pentru a discuta o anumită problemă etică şi implicaţiile ei editoriale. Suntem convinşi că
multe alte exemple pot fi identificate şi îi îndemnăm pe cei care folosesc aceste broşuri ca
instrument de lucru să nu ezite să le menţioneze şi să le dezbată public.

Abordarea noastră este una dilematică – lăsăm intenţionat fără răspuns întrebările
etice pe care le ridicăm - dar este şi una critică de multe ori - nu ne ferim să exprimăm opinii
faţă de comportamentele jurnalistice pe care le invocăm. Vă invităm să faceţi acelaşi lucru
când citiţi aceste broşuri. Fiţi şi dilematici şi critici şi exprimaţi-vă opiniile.
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Expunerea temei
Discutăm în paginile ce urmează despre plata cheltuielilor de deplasare ale
jurnaliștilor, pentru documentarea unui subiect, de către alte entități decât instituția media la
care lucrează.
Faptele
În iunie 2009 se declanșa un scandal public legat de încheierea de către mai multe
ministere și instituții publice a unor contracte de promovare de evenimente, contracte
considerate suspecte de către presă. Acestea au făcut și subiectul unei anchete parlamentare
1
și ulterior au intrat și în vizorul Direcției Naționale Anticorupție . În acest context, Ministerul
Turismului a ‘contra-atacat’ și a dat publicității o listă de instituții media ai căror jurnaliști
călătoriseră în ultimii ani în străinătate pe banii acestei instituții 2 . Într-un comunicat de presă,
Ministerul afirma că pentru jurnaliștii care se deplasaseră în străinătate la diverse evenimente
de promovare a României se plătiseră transport, diurnă și cazare și făcea publice aceste
sume 3 . Ministerul a refuzat să facă publică și lista nominală a jurnaliștilor care participaseră,
ministrul Udrea afirmând că nu dorește să fie încălcat dreptul la viață privată al jurnaliștilor
care participaseră. Conform unui raspuns primit la sfârșitul anului 2009 de la Ministerul
Turismului, cheltuielile de diurnă au fost plătite direct jurnaliștilor 4 .
Probleme etice
Întrebarea este dacă imparțialitatea și independența jurnalistului pot fi afectate de
faptul că deplasarea sa pentru a relata un anumit eveniment nu este decontată de redacție, ci
de o terță parte. Această terță parte poate fi: o autoritate centrală a statului (minister,
presedinție etc.), o autoritate locală (primării, prefecturi, etc.), o organizație guvernamentală,
interguvernamentală sau neguvernamentală, un parlamentar European sau un grup
parlamentar, o companie, o persoană fizică.
Acești terți pot afirma că singura lor intenție este aceea de a asigura accesul la
informații pentru cetățeni. Astfel de deplasări ale presei sunt organizate de consultanții de
relații publice în nenumărate ocazii, în principal cu intenția de a oferi presei posibilitatea de a
se informa asupra unor aspecte pe care consultanții doresc să le facă cunoscute.
De exemplu, în 2009 compania Roșia Montană Gold Corporation a organizat două
vizite de documentare pentru jurnaliști în două exploatări din Noua Zeelandă și, respectiv,
Finlanda. Compania de relații publice care a organizat aceste două deplasări a explicat care a
fost scopul acestora: „Opinia publică românească şi media au manifestat un interes crescut
faţă de cunoaşterea reală a problematicii industriei miniere şi a proiectului Roşia Montană.
Majoritatea jurnalistilor care acopereau subiectul Roşia Montană nu au văzut şi nu cunosteau
deloc cum se desfăşoară o exploatare minieră modernă, similară celei de la Roşia Montană,
care foloseşte aceleaşi tehnologii cu cele prevăzute de proiectul minier Roşia Montană.
Consultanţii în comunicare ai companiei Roşia Montană Gold Corporation au organizat
vizitele de informare pentru jurnaliştii români, care să permită o informare şi o reflectare
neutră şi echilibrată a acestui subiect, pe baza argumentelor şi faptelor reale” 5 . De
asemenea, organizatorii au arătat că: „Deplasările au fost organizate cu scop de lucru,
cazarea şi activităţile fiind stabilite în oraşele sau în imediata vecinatate a acestor mine.
Timpul a fost alocat integral vizitelor pe teren, discutiilor cu comunităţile în care minele
funcţionează, prezentării tehnologiilor folosite, a impactului asupra mediului şi a tehnologiilor
1

Vezi în prezenta serie cazul “Știri plătite”.
Vezi lista comunicată oficial de Minister în “Presa haleşte bani de la Turism din 1900 toamna”, Academia
Cațavencu, 30 iulie 2009 – www.catavencu.ro.
3
Vezi comunicatul ministerului în <<Replica Ministerului Turismului în cazul “Diurna Udrea”>>, 22.07.2009 –
www.reportervirtual.ro.
2
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Răspunsul Ministerului Turismului Nr.2339/11.12.2009 la solicitarea înaintată de ActiveWatch - Agenția de
Monitorizare a Presei: “Sumele suportate de Ministerul Turismului, în conformitate cu prevederile legale, pentru
participarea jurnaliștilor români la evenimentele de promovare a României în străinatate au fost plătite după cum
urmează:
- Furnizorilor de servicii – în cazul cheltuielilor de transport și cazare;
- Jurnaliștilor – în cazul diurnelor.“
5
Răspunsul Links Associates la solicitarea înaintată de ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei în noiembrie
2009.
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de reabilitare ecologică, precum şi discuţiilor cu autorităţile care autorizează/ monitorizează
aceste proiecte” 6 . În plus, „invitaţiile au fost adresate către principalele publicaţii şi trusturi de
presă din România, fără a condiţiona în niciun fel participarea la aceste vizite de documentare
de apariţia unor articole sau materiale în presă, înaintea, în timpul sau după aceste
evenimente. La vizita de documentare din Finlanda au participat 15 jurnalişti, specializaţi fie
pe teme de mediu, fie pe subiecte legate de economie/ investiţii, reprezentând principalele
trusturi media precum şi presa publică. La deplasarea din Noua Zeelandă au participat senior
editori de la principalele trusturi de presa şi presa publică” 7 .
Cu alte cuvinte, deplasarea a avut un scop legitim – facilitarea accesului direct la
informații pentru jurnaliști -, iar compania de relații publice a respectat, conform propriilor
declarații, o îndatorire etică, anume aceea de a nu condiționa participarea la aceste întâlniri
de o relatare în favoarea companiei care a plătit deplasarea (Roşia Montană Gold
Corporation).
În paralel cu aceste vizite de informare, Roșia Montană Gold Corporation a
desfășurat o amplă campanie de publicitate în presa scrisă și în audiovizual. Aceasta a
generat o temere că subiectul Roșia Montană ar fi devenit subiect tabu în redacții. Iată opinia
unui jurnalist implicat în campania desfășurată de mai multe organizații neguvernamentale
împotriva proiectului Roșia Montană Gold Corporation: “Din aprilie 2009, de când campania a
fost preluată de Leo Burnett - dar e adevarat că și în condiții de criză economică - cenzura
prin publicitate a devenit regula; companiile media (…) au înghițit fără să protesteze condiții
ilegale impuse de companie. Cenzura este generalizată în cvasitotalitatea industriei
media. Am fost invitat, acum două săptămâni, la un eveniment organizat de Casa Regală în
parteneriat cu Fundația Soros, dedicat Roşiei Montane; au fost prezentate punctele de vedere
care susțin caracterul catastrofal al proiectului Gold Corporation din partea președintelui
8
Academiei Române, a Fundației Soros, a președintelui ICOMOS și a catedrei de istorie de la
Babes Bolyai; câtă presă credeți ca a raspuns invitației? UN ZIARIST - de la Radio România;
(eu am fost acolo ca membru AMP). Deci trăim ca pe vremea lui Ceaușescu, doar
instrumentele sunt diferite” 9 .
Uneori, forme mai puțin directe pot fi găsite de către astfel de terți pentru a facilita
comunicarea punctului lor de vedere. De exemplu, acum câțiva ani acceași companie
interesată în exploatarea minei de aur de la Roșia Montană a sponsorizat tabăra anuală a
unui grup de fotografi. Această companie a asigurat cheltuielile de deplasare ale fotografilor și
cheltuielile pentru expoziția finală, dar le-a propus acestora să meargă să fotografieze satul
Roșia Montană, zona în care compania avea interese care generaseră scandal public. Doar o
parte dintre fotografi activau și în presă, iar tabăra era o activitate independentă, care nu
implica companiile de presă. Ei au acceptat finanțarea, pentru că nu au considerat că
independența lor poate fi afectată și pentru că zona de fotografiat era ofertantă. Expoziția
rezultată a fost una obiectivă, mai ales pentru că reunea mai multe viziuni diferite asupra
acelei zone. Fotografii nu s-ar fi aflat probabil într-o situație mult diferită dacă cheltuielile de
deplasare ar fi fost plătite de o organizație neguvernamentală care lupta împotriva intereselor
comerciale ale companiei menționate.
Un fotoreporter de la o companie cum este New York Times s-ar putea afla în
imposibilitatea de a se deplasa pentru a face fotografii în ambele situații, adică și atunci când
deplasarea ar fi plătită de companie, dar și atunci când deplasarea ar fi plătită de o
organizație neguvernamentală.
Codul New York Times statuează: “Angajații nu pot accepta transport și cazare
gratuită, cu excepția situațiilor speciale care nu permit o altă variantă. Astfel de situații
speciale includ anumite expediții militare și științifice și alte călătorii pentru care aranjamente
alternative nu ar fi practic posibile – de exemplu, un interviu la bordul avionului unei companii,
unde nu există alt beneficiu pentru jurnalist în afară de interviu. Jurnaliștii trebuie să își
consulte superiorii din timp atunci când apar astfel de situații speciale” 10 . De asemenea, codul
Associated Press cere ca atunci când jurnalistul face un interviu la bordul unui avion privat să
plătească costurile către cel care a asigurat zborul (estimând cât ar fi costat zborul pentru el

6

Ibidem.
Ibidem.
8
International Council on Monuments and Sites.
9
Mircea Toma comentând pe e-group-ul freeex.yahoo.groups pe 19.11.2009.
10
The New York Times Company Policy on Ethics in Journalism, pct. 31 - www.nytco.com/company-properties-timescoe.html#content.
7
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cu un avion obișnuit) 11 . Codul BBC, statuează la rândul său: “Nu ar trebui să acceptăm în
mod normal călătorii gratuite, cu excepția situațiilor în care acesta este singurul mod în care
un eveniment important poate fi relatat, cum ar fi un zbor inaugural sau o operațiune
militară” 12 . Codul Reuters stipulează că, în cazul în care o călătorie a jurnalistului are loc pe
cheltuielile unei companii sau ale unei alte entități, pentru că nu a fost găsită o variantă
alternativă pentru relatarea informațiilor, o donație, într-o sumă egală cu cea pe care ar fi
cheltuit-o Reuters, trebuie făcută către o fundație de caritate 13 .
Codul New York Times mai statuează și că plata cheltuielilor pentru ca jurnaliștii să
se întâlnească cu sursele, inclusiv oficialii guvernamentali, trebuie să fie suportate de ziar.
Aceste cheltuieli includ masa, băuturile și transportul. Există situații speciale în care este
inevitabil ca jurnalistul să accepte o masă sau o băutură platite de o sursă (de exemplu,
acasă la un oficial). Se recomandă ca astfel de situații să fie evitate, de câte ori este posibil,
prin plata consumației sau prin propunerea unui loc de întâlnire care să nu presupună o
consumație costisitoare. “Băuturile răcoritoare care sunt oferite la un eveniment de tipul
conferinței de presă sunt acceptabile, dar un angajat trebuie să evite să meargă la întâlniri
repetate la mic dejun sau prânz, dacă ziarul nu plătește consumația jurnalistului 14 ”.
Codul New York Times mai prevede: “Angajații și cei care lucrează pentru noi nu pot
accepta nimic care poate fi considerat drept plată pentru materiale favorabile sau pentru
evitarea materialelor nefavorabile. Aceștia nu pot accepta cadouri, bilete, reduceri, rambursări
sau alte beneficii de la indivizi și organizații despre care scrie (sau despre care ar putea să
scrie) redacția în care lucrează. Cadourile trebuie returnate cu o explicație politicoasă;
cadourile perisabile pot fi donate către o organizație de caritate, de asemenea cu o notiță
către cel care le-a făcut. În toate situațiile, obiectivul notiței este ca, într-un mod politicos, să
descurajeze viitoare cadouri” 15 .
Jurnaliștii români se confruntă adesea cu faptul că nu există bani pentru deplasările
lor. De aceea multe redacții acceptă ca deplasările jurnaliștilor să se facă pe cheltuiala unor
terți, cum ar fi autorități centrale sau locale, companii și organizații neguvernamentale.
Există și situații în care deplasarea pe cheltuielile terților ar putea să fie acceptabilă.
De exemplu, prezența în avionul prezidențial, la deplasarea în străinătate a președintelui, este
o cutumă acceptată. Jurnaliștii pot astfel să filmeze momentele festive, cum ar fi aterizarea
președintelui și primirea oficială. Însă chiar și accesul în avionul prezidențial poate fi folosit ca
o formă de presiune asupra jurnaliștilor. Recent, echipele de filmare de la două companii
private de televiziune nu au fost invitate să participe la o deplasare a președintelui în
străinătate. Motivul oficial a fost că locurile au fost ocupate, dar jurnaliștii au afirmat că gestul
a fost intenționat și a venit ca urmare a materialelor negative la adresa Președinției, pe care le
difuzau televiziunile 16 . Nu putem ști sigur dacă lucrurile au stat așa, dar există un risc ca
asigurarea unui loc în grupul care se deplasează cu președintele să fie folosită ca o formă de
presiune asupra jurnaliștilor. Într-o astfel de situație toată lumea are de pierdut: jurnaliștii,
pentru că instituția lor media ar putea rata o știre pe care o vor avea toți ceilalți, publicul,
pentru că, dacă urmărește acea instituție media ratează subiectul, iar președintele, pentru că
o parte a publicului nu va avea informații în legătură cu deplasarea sa.
Un redactor-șef de publicație ar putea considera că plata cheltuielilor de deplasare
din bani publici, așa cum s-a întâmplat cu Ministerul Turismului, nu ar trebui să fie o problemă.
Este vorba despre bani publici și toți jurnaliștii au acces legal la acești bani. Iar jurnalistul este
liber să relateze așa cum crede el de cuviință. Ceea ce probabil va și face. Totuși, plata
acestor cheltuieli de către o autoritate publică nu riscă să îi creeze jurnalistului sau instituției
de media o obligație “morală”? Și nu există un risc ca, chiar atunci când jurnalistul relatează
pozitiv din bună-credință, să poată fi acuzat că a facut-o pentru că a beneficiat de o deplasare
în străinătate pe bani publici? De ce și-ar asuma jurnalistul un astfel de risc care poate
11

The Associated Press Statement of News Values and Principles, http://www.ap.org/newsvalues/index.html.
BBC Editorial Guidelines, capitolul Editorial integrity and independence,
http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/
13
Reuters Standard and Values – Independence, http://handbook.reuters.com.
14
The New York Times Company Policy on Ethics in Journalism, pct. 30 - www.nytco.com/company-properties-timescoe.html#content.
15
The New York Times Company Policy on Ethics in Journalism, pct. 35 - www.nytco.com/company-properties-timescoe.html#content.
16
“Băsescu i-a lăsat la sol pe ziariştii mogulilor Voiculescu şi Vântu”, Cotidianul, 15.07.2009.
12
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decredibiliza deopotrivă jurnalistul și instituția media?
După cum spuneam, răspunsul care vine din redacții este lipsa banilor pentru
deplasări. La începutul anului 2009 un grup de organizații neguvernamentale, reunite sub
numele de Comitetul Anticriză, făceau Guvernului o serie de propuneri de facilități pentru
presă 17 . Printre acestea se găsea și propunerea ca Guvernul să subvenționeze transportul şi
cazarea angajaţilor din mass media aflaţi în exerciţiul funcţiunii. Deci nu doar deplasările la
evenimentele organizate de instituții publice, ci toate delpasările.
Se poate identifica un risc mare în acestă propunere. Au existat mereu suspiciuni că
banii publici au fost folosiți de partidele aflate la putere pentru a cumpăra bunăvoința presei.
Două mari pârghii au fost utilizate în acest sens: contractele de publicitate încheiate cu
diverse autorități publice și scutirile sau amânările la plata taxelor și impozitelor.
Dacă propunerea Comitetului Anticriză s-ar aplica, departamentele de contabilitate
ale acelor instituții media interesate de subvenții ar depinde de aprobările unui anume
minister sau autoritate publică și, în ultimă instanță, de bunăvoința unui partid aflat la putere.
O situație de dependență economică care nu este de dorit.
Plata unor sume de bani direct către jurnaliști, sub formă de diurne, de către autorități
publice, companii sau organizații neguvernamentale, de asemenea nu este de dorit. Cum ar
mai putea jurnalistul să relateze obiectiv într-o astfel de situație? Sau cum ar putea el să nu
fie acuzat de o atitudine părtinitoare? De altfel, codurile etice ale organizațiilor de media, nu
permit jurnalistului să se pună în astfel de situații:
CODUL CLUBULUI ROMÂN DE PRESĂ
În exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse societăţi
comerciale, ziaristului îi sunt interzise înţelegeri care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa sa.
(...) Nu trebuie acceptate niciun fel de privilegii, tratamente speciale, cadouri sau favoruri care pot
18
compromite integritatea ziaristului.
CODUL DEONTOLOGIC UNIC ELABORAT DE CONVENŢIA ORGANIZAŢIILOR DE MEDIA ȘI
PARTENERII SĂI
Jurnalistul nu va accepta cadouri în bani, în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru
influenţarea actului jurnalistic. Se permite acceptarea de materiale promoţionale sau a altor obiecte cu
valoare simbolică. Dacă un jurnalist participă la deplasări în interes de serviciu la care a fost invitat, va
face publică modalitatea de finanţare a deplasării.
În exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse persoane
juridice de drept privat (societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii, partide, etc), jurnalistului îi sunt interzise
19
înţelegeri care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa sa.

Concluzie
Independența jurnalistului poate să fie pusă în pericol – sau cel puţin sub semnul
întrebării - atunci când cheltuielile sale de deplasare pentru a documenta un subiect sunt
plătite de altcineva decât redacția din care face parte.
De aceea, jurnalistul trebuie să caute să păstreze singur un echilibru și chiar dacă nu
se poate ghida mereu după norme ca cele propuse de New York Times să se asigure că
independența, imparțialitatea și, deci, imaginea și credibilitatea sa nu pot fi afectate de
acceptarea unor înțelegeri financiare (cum ar fi plata deplasărilor) cu cei despre care scrie.
Teme
Răspundeţi temelor şi întrebărilor de mai jos şi argumentaţi:
1. Puteți da exemple de situații în care deplasarea jurnalistului este asigurată de
altcineva decât de redacție, dar independența și imparțialitatea lui nu pot fi puse sub semnul
întrebării?

17

Comunicatul Comitetului Anticriză “Revendicări anticriză pentru mass-media” din 25.02.2009, www.mediasind.ro.
www.pressclub.ro. Prevederi similare pot fi găsite în: Codul deontologic al jurnalistului al MediaSind, art. 8;
Societatea Română de Radiodifuziune, Regulament Intern 2007, Capitolul XIV, Codul deontologic al jurnalistului, art.
129.

18

19

www.organizatiimedia.ro, www.cji.ro, www.activewatch.ro.
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2. Se justifică din punct de vedere editorial invitarea în Noua Zeelandă a celor ce
deţin poziţia de senior editor, în timp ce reporterii care scriu pe domeniul protecţiei mediului
au fost invitaţi în Finlanda?

Declarație
Ștefan Candea, vice-președinte Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație comentează
subiectul finanțării deplasărilor jurnaliștilor:
<< CRJI realizează mare parte din investigațiile de presă având asigurată o finanțare
în avans. Pe baza unui proiect de investigație, cu un sumar de investigație și un buget, CRJI
caută finanțatori. După ce finalizează investigația, își poate acoperi cheltuielile suplimentare
prin vânzarea articolelor rezultate către instituții media.
Finanțatorii la care apelează CRJI sunt: ambasade ale unor state care desfășoară
programe de susținere media și democrație în regiune; fundații internaționale; fonduri
europene; programe de tip grant, de sprijin al jurnaliștilor de investigație din regiune (vezi
Scoop, BIRN); concursuri de proiecte. Niciodată CRJI nu va accepta fonduri de la instituții
guvernamentale din România, de la firme sau persoane fizice din țară, de la multinaționale,
chiar și pentru un proiect care a fost inițiat de CRJI. Altfel va plana întotdeauna bănuiala că
articolele rezultate vor fi PR ascuns pentru respectiva firmă / persoană.
Orice tip de finanțare am primi, la sfârșitul articolului este menționat finanțatorul,
tocmai pentru ca cititorul să fie informat în ce cadru s-a desfășurat proiectul respectiv.
Există o formă de co-finanțare pe care o considerăm acceptabilă, și anume folosirea
de produse necesare derulării documentării (tehnica foto, video, mașina, comunicare, laptop
etc). Și aceasta trebuie marcată corespunzător. Nu poate fi acceptat niciun produs de la o
firmă care devine subiect al documentării, sau care are ca obiect de activitate subiectul
documentării (de ex. investigație în domeniul auto - sponsorizare de la firmă producatoare de
mașini; investigație în domeniul mineritului - sponsorizare deplasare într-o zonă îndepărtată
de către firma care exploatează în acea zonă).
Redacțiile au câteva probleme majore pentru că au acceptat finanțări, sponsorizări
sau alte metode de a-și acoperi cheltuielile:
- Inițiativa – inițiativa articolului nu le aparține, ceea ce viciază din start conținutul final al
articolului;
- Autonomie logistică - toate cheltuielile sunt plătite și programate de către sponsor,
jurnalistul nu poate face nicio mișcare pe lângă, nu poate renunța la program, nu se
poate întoarce etc.;
- Dependența - dacă redacția își acoperă o parte din costuri prin astfel de finanțări, va
deveni dependentă de ele și va evita să critice finanțatorul, îl va trata preferențial;
- Dezinformare - din cauză că publicul nu este anunțat la finalul articolului că
finanțatorul X a suportat cheltuielile necesare realizării articolui, instituția media
dezinformează publicul, care nu poate judeca articolul având toate informațiile la
îndemână. Situația aceasta generează și posibilitatea de șantaj a ziaristului sau a
instituției media, de către finanțator;
- Auto-cenzura - știind că este trimis de către instituția media pe banii unui minister sau
firmă, redactorul va presupune o înțelegere între superiori și respectivul finanțator și
se va autocenzura, încercând să nu supere finanțatorul, să ignore detaliile negative și
să discrimineze pozitiv tot ceea ce ține de finanțator;
- Incompetența - redactorii care consideră astfel de târguri posibile nu vor intenționa să
crească profesional și să critice imparțial, ci se vor mulțumi să replice modelul comod
de finanțare și relatare viciată și în alte situații. Ei se transformă în canale de PR
pentru instituții guvernamentale sau private. Vor prelua fără să modifice mesaje deja
compuse de cei despre care ar fi trebuit să relateze;
- Pierdere financiară - publicitatea se plătește; în momentul în care prin astfel de târguri
se face o publicitate mascată unei instituții guvernamentale sau private, firma
editoare este privată de venituri din publicitate și se presupune un târg ne-transparent
care aduce câștiguri doar conducerii instituției media sau ziaristului executant.
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Cine plătește?
__________________

Iată un exemplu din experiența mea. În decembrie 2001 eram angajat în redacția
EvZ, secția Investigații (director Cornel Nistorescu, redactor-șef Dan Cristian Turturică,
proprietar majoritar grupul german Gruener u. Jahr, deținut de Bertelsmann).
La ziar, la departamentul politic, a fost trimisă o invitație a deputatului Cornel Rădoi
de a participa la o vizită a jurnaliştilor în Giurgiu, pentru a afla despre un raport care privește
corupția în rândul vameșilor și politiștilor locali și proprietățile lor. Invitația venea la câteva luni
după publicarea unor materiale despre construirea unui cartier de vile la marginea orașului
Giurgiu, vile deținute de vameși și politiști din oraș. Pentru că fusesem unul dintre semnatarii
articolelor și pentru că EvZ declanșase respectivul scandal, am fost trimis eu să onorez
invitația.
Deputatul PSD de Giurgiu Cornel Rădoi s-a ocupat de toate detaliile vizitei. În același
timp Rădoi era lider sindical al transportatorilor (și deci apropiat de Miron Mitrea, fost lider
sindical și atunci ministru al Transporturilor, unul din marii finanțatori ai presei prin reclama de
la stat, în timpul guvernului Năstase). Toată presa centrală, ziare, radio şi televiziuni, s-a
strâns la Camera Deputaților de unde s-a plecat cu transportul asigurat de Rădoi. Ajunși la
Giurgiu, am realizat că ni s-a întins o capcană, fiind de fapt chemați la un bilanț “un an de
20
guvernare PSD”. Am protestat (citește articol din EvZ ) și am realizat că nu toți colegii erau
foarte multumiți de protestul meu. Unii erau obișnuiți ai acestor evenimente. După conferința
de presă care ar fi trebuit să dureze mai mult, ziariștilor li se pregatise un chiolhan. În plus,
fiecare ziarist a primit o pungă cu cadouri nu foarte ieftine. Unii chiar au acceptat-o. Dacă aș fi
fost cu mașina ziarului aș fi plecat din primele zece minute. Din păcate eram dependenți de
transportul deputatului Rădoi. Am plecat în cele din urmă înainte de începerea chiolhanului.
Am publicat un articol legat de acest subiect, dar ziarul a ales să scoata numele lui Rădoi din
articol. O bilă neagră a fost acordată de ziar pentru organizarea acestui eveniment, însă nu lui
Rădoi, ci conducerii PSD. Asta ilustrează gradul de dependență față de cel care platește
deplasările jurnaliștilor 21 >>.
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”Vilele vameșilor bune pentru imaginea PSD”, 20 decembrie 2001, Evenimentul Zilei – www.evz.ro.
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“Bila alba: Ovidiu Carpusor, artist/ Bila neagra: Conducerea PSD”, 20 decembrie 2001, Evenimentul Zilei –
www.evz.ro.
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