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Cercetările întreprinse în cadrul pachetului de lucru „Presa și corupția” din cadrul pro-
iectului „Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to 
the Challenge of Corruption” au avut drept obiectiv general studiul constrângerilor nor-
mative ale corupției. Ea investighează modul în care corupția este reflectată în presa din 
7 țări (Franța, Marea Britanie, Ungaria, Italia, Letonia, România și Slovacia) în perioada 
2004-2013, ce tendințe apar în abordarea corupției și modul în care acestea relaționează 
cu strategiile naționale și internaționale împotriva corupției. Presa în sine (precum și 
jurnaliștii) poate fi coruptă sau poate adopta un rol activ într-un joc de putere bazat pe 
instrumentalizare, întrucât presa se poate implica direct în practici și obiceiuri corupte. 
În același timp, modul în care știrile despre corupție sunt relatate (sau ascunse) pot fa-
voriza sau întârzia o cultură a legalității. Atunci când presa este capturată sau blocată în 
corupție sistemică, aceasta nu reușește să joace rolul cheie de responsabilizare a factorilor 
politici pe care strategiile anticorupție îl presupun. Prin urmare, oferim o primă evaluare 
a vulnerabilității presei în sine vizavi de fenomenul corupției, explicând circumstanțele 
în care presa poate juca rolul său de promotor al constrângerilor normative. 

I. Notă metodologică

Acest demers de cercetare începe printr-o analiză cantitativă de conținut (folosind baza de 
date Lexis Nexis și ziare online) menită să înțeleagă schimbările în agendele presei din țările 
implicate în acest proiect. Mai precis, se analizează importanța corupției pe ordinea de zi, 
felul în care presa a relatat subiecte care au implicat corupție și caută să înțeleagă rolul jucat 
de către jurnaliști. Rezultatele analizei sunt explicate prin adresarea, în mod sistematic, unei 
serii de întrebări actorilor cheie sub forma unor interviuri semi-structurate. 
Întrebările la care ne referim sunt:   cum este abordată corupția în presa internațională, 
națională și regională? În ce măsură sunt expuse și relatate scandalurile de corupție ce implică 
politicieni și cine sunt cei învinuiți? Cât de partizană este relatarea în presă a corupției 
politice? Este presa suficient de liberă de corupție ca să joace rolul responsabilizării pe care 
i-l atribuie strategiile anticorupție? 
Metodologia a constat în analize de conținut asistate de factorul uman (human assisted con-
tent analysis) și de calculator (computer assisted content analysis). Studiul a analizat din per-
spectivă cantitativă și calitativă felul în care presa scrisă a abordat subiectul corupției. Pen-
tru acest studiu au fost selectate patru ziare naționale: România Liberă, Jurnalul Național, 
Libertatea și Ziarul Financiar. Acestea au fost selectate în funcție de tipul publicației (ziare 
quality/orientate spre cetățeni vs. popular media/orientate spre consumatori), de orientarea 
lor politică (dreapta, stânga vs. apolitic) și în funcție de tiraj și numărul de cititori. România 
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Liberă și Jurnalul Național sunt considerate ziare quality, ambele cu orientare politică (Ro-
mânia Liberă de dreapta; Jurnalul Național de centru-stânga), cu tiraje care depășesc media 
națională. Celelalte două (Libertatea, Ziarul Financiar) sunt publicații specializate, apolitice, 
cu cel mai mare număr de cititori pe segmentul lor de nișă.   

II. Cuvinte cheie recurente

În prima etapă a prezentei cercetări, au fost analizate cu ajutorul software-ului T-lab, 
4.628 știri și articole despre corupție care au apărut în cele patru publicații vizate, în pe-
rioada 2009-2013. În ceea ce privește România, perioada mai scurtă de analiză s-a datorat 
indisponibilității datelor între 2004-2008. 
Aceste articole au fost identificate după nouă cuvinte cheie: corupție, mită și șpagă, dela-
pidare, blat, favoritism, nepotism, clientelism și cumetrie.  Cuvintele cheie cel mai des 
folosite în aceste ziare au fost „corupție”, „mită” și „șpagă” (vezi Tabelul 1). Ceilalți șase 
termeni, precum „delapidare”, „blat”, „favoritism”, „nepotism”, „clientelism” și „cume-
trie”, au apărut rar sau mai deloc în știri referitoare la corupția din România. Cuvintele 
„corupție”, „mită” si „șpagă” au fost, de regulă, asociate sferei politice, administrației pu-
blice locale, justiției și sportului. Uneori, acești termeni au fost utilizați pentru a descrie și 
domeniile educațional și medical. 
Numărul destul de mic de articole în care apăreau cuvintele „delapidare” și „blat” poate fi 
explicat prin faptul că aceste cazuri sunt rar incriminate celor cercetați penal pentru fapte 
de corupție. Cel mai probabil, acestea apăreau mai rar în deciziile judecătorilor și rechizi-
toriile elaborate de procurori. Jurnaliștii obișnuiau să folosească aceste documente pentru 
redactarea propriilor știri despre cazurile de corupție. 
Lipsa aproape totală a cuvintelor „favoritism”, „nepotism”, „clientelism” și „cumetrie” din 
știrile despre corupție vorbește clar despre neasocierea acestora cu fenomenul corupției in-
criminat penal. Relațiile familiale au fost rar prezente în știrile despre corupție (excepție - 
cazul Elena Băsescu).

Tabelul 1 - România (2009-2013): Cuvinte cheie recurente 

Cuvânt cheie Nr. %
Corupție 6,286 51.8%

Mită 3,416 28.2%
Șpagă 1,640 13.5%

Delapidare 281 2.3%
Blat 270 2.2%

Nepotism 85 0.7%
Clientelism 77 0.6%
Cumetrie 58 0.5%

Favoritism 20 0.2%
Total 12,133 100%

Sursa: Calculele autoarei

  



5

C
um

 v
or

be
șt

e 
pr

es
a 

di
n 

R
om

ân
ia

 d
es

pr
e 

co
ru

pț
ie

www.sar.org.ro Societatea Academică din România (SAR)

Cuvintele cel mai des folosite în cele patru ziare analizate și care descriu corupția din 
România făceau referire în special la lumea politică.  Cuvântul „politic” a fost cel mai des 
asociat corupției (vezi Tabelul 2). 
De asemenea, în topul primelor zece cuvinte cel mai des asociate cu corupția au fost „gu-
vern” și „Băsescu”. Asocierea fostului președinte al României, Traian Băsescu, cu corupția 
era motivată de rata mare de intervenții/discursuri pe care le-a avut de fiecare dată când 
apăreau probleme sensibile legate de marele dosare de corupție. La începutul mandatului 
său prezidențial, Traian Băsescu și-a asumat rolul de „președinte jucător”, ceea ce înseamnă 
că intervențiile sale nu au fost doar la nivel discursiv. Băsescu a fost acuzat de nenumărate 
ori de „intervenții în actul justiției”. Apariția în acest tabel a cuvintelor „parlament” și 
„guvern” arată faptul că, în România, granițele dintre cele trei puteri în stat (executivă, 
legislativă și judecătorească) sunt neclare. Există o interdependență (mai ales între par-
lament și justiție) care pune la îndoială independența justiției române. Un argument în 
plus care identifică relația dintre corupție și domeniul politic este apariția în acest tabel, pe 
primele poziții, a două partide importante – Partidul Democrat Liberal (PDL) și Partidul 
Social Democrat (PSD). 
Alte cuvinte-cheie care sunt asociate cu corupția se referă la actul de justiție și consecințele 
sale. De exemplu, cuvintele „judecător”, „dosar”, „procuror”, „DNA”, „caz”, „fapt”, „a acu-
za” etc. descriu actorii și instrumentele pe care le folosesc aceștia pentru inițierea, derularea 
și finalizarea dosarelor de corupție. Prezența numelor lui Adrian Năstase (prim-ministru al 
României în perioada 2000-2004) și Victor Ponta (prim-ministu al României din 2012 până 
astăzi) în acest tabel vorbește despre asocierea unor politicieni cu funcții importante cu ca-
zurile majore de corupție. 

Tabelul 2 – România (2009-2013): Cuvintele cel mai des întâlnite în articolele selectate

Cuvânt Nr.
POLITIC 7,624
CORUPȚIE 6,286
JUDECĂTOR 6,234
DOSAR 6,197
PROCUROR 6,107
GUVERN 5,609
DNA (Direcția Națională Anticorupție) 4,976
CAZ 4,888
BASESCU (Traian Băsescu, Președintele 
României)

4,581

FAPT 4,561
PUBLIC 4,538
ACUZĂ/ACUZARE 4,487
PARTID 4,361
AFACERE 4,049
PARLAMENT 3,812
JUSTIȚIE 3,781
STAT 3,670
LEGE 3,464
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MITĂ 3,416
PDL (Partidul Democrat Liberal) 3,383
PENAL 3,329
LEI (moneda națională a României) 3,280
BANI 3,219
AREST 3,125
NAȚIONAL 3,094
POLIȚIE 3,074
CONTRACT 3,047

Sursa: Calculele autoarei

Termenii cel mai des asociați cu „corupția” au vizat trei domenii importante: politică, 
sport și economie. Doar un procent foarte mic dintre numele menționate în Tabelul 3 acti-
vează în sistemul judiciar. Traian Băsescu, Adrian Năstase și Victor Ponta sunt personajele 
politice cu cele mai multe apariții în știrile despre corupție din cele patru cotidiene analizate.

Tabelul 3 - România (2009-2013): Cel mai des întâlnite cuvinte:  
numele de familie ale persoanelor

Nume Frecvență Național/
internațional Tip de actor

BĂSESCU (Traian Băsescu, Președintele 
României) 4,581 Național Șef de stat/Reprezent-

ant al guvernului
NĂSTASE (Adrian Năstase, Vice-
președintele Camerei Deputaților) 2,197 Național Șef de stat/Reprezent-

ant al guvernului
PONTA (Victor Ponta, Președintele Par-
tidului Social Democrat; Prim Ministru al 
României)

2,106 Național Politician

BOC (Emil Boc, Prim Ministru al 
României; Primar al orașului Cluj-Napoca; 
Președintele Partidului Democrat Liberal)

1,264 Național Șef de stat/Reprezent-
ant al guvernului

BECALI (George Becali, Membru al Parla-
mentului European, Deputat în Parlamentul 
României)

957 Național Politician/ om de afac-
eri/Om de sport

UDREA (Elena Udrea, Ministrul Dezvoltării 
Regionale și Turismului) 769 Național Politician

VOICU (Catalin Voicu, Deputat în Parla-
mentul României) 723 Național Politician

VOICULESCU (Dan Voiculescu, 
Președintele Partidului Conservator; 
deținătorul Intact Media Group și al postu-
lui de televiziune Antena 3)

648 Național Politician/ Om de 
afaceri

PENESCU (Cornel Penescu, investitor la 
Fotbal Club Arges) 636 Național Om de sport
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ANTONESCU (Crin Antonescu, 
Președintele Partidului Democrat Liberal; 
Președintele Senatului)

629 Național Politician

BLEJNAR (Sorin Blejnar, Președintele 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală) 601 Național Reprezentant al gu-

vernului
MACOVEI (Monica Macovei, Membru al 
Parlamentului European) 569 Național Politician

MORAR (Daniel Morar, Procuror Șef al 
Direcției Naționale Anticorupție) 567 Național Reprezentant al dome-

niului judiciar
RIDZI (Monica Iacob-Ridzi, Ministrul Tiner-
etului și Sportului; Deputat în Parlamentul 
României)

536 Național Politician

GEOANĂ (Mircea Geoană, Președintele 
Partidului Social Democrat; Președintele 
Senatului)

526 Național Politician

BLAGA (Vasile Blaga, Ministrul Afacerilor 
Interne; Președintele Senatului) 509 Național Politician

VÎNTU (Sorin Ovidiu Vintu, deținătorul 
trustului de presă Realitatea Cațavencu) 452 Național om de afaceri

DINU (Cornel Dinu, fost manager al Clubu-
lui de Fotbal Dinamo) 408 Național Om de sport

ILIESCU (Ion Iliescu, Președinte onorific al 
Partidului Social Democrat) 397 Național Șef de stat

KOVESI (Codruta Kovesi, Procuror Șef al 
Direcției Naționale Anticorupție) 396 Național Reprezentant al dome-

niului judiciar
APOSTU (Sorin Apostu, Primarul orașului 
Cluj Napoca) 386 Național Politician

POPESCU (Gica Popescu, fotbalist român 
din Premier League) 363 Național Om de sport

DRAGOMIR (Dumitru Dragomir, 
Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal) 355 Național Om de sport

SANDU (Mircea Sandu, Președintele 
Federației Române de Fotbal) 352 Național Om de sport

SOLOMON (Antonie Solomon, Primarul 
orașului Craiova; Senator în Parlamentul 
României)

324 Național Politician

DIACONESCU (Dan Diaconescu, fondator 
și președinte al  Partidului Poporului Dan 
Diaconescu; deținătorul postului de televi-
ziune OTV)

321 Național Politician

FATULOIU (Dan Fatuloiu, Secretar de Stat, 
Ministru de Interne, Atașat Afaceri Interne, 
Ambasada României la Roma)

314 Național Reprezentant al gu-
vernului

PREDA (Cristian Preda, Membru al Parla-
mentului European) 310 Național Politician

DRAGNEA (Liviu Dragnea, Deputat în Par-
lamentul României; Ministrul Dezvoltării 
Regionale)

301 Național Politician

CHELU (Catalin Chelu, om de afaceri) 299 Național om de afaceri
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ANGHEL (Gheorghe Anghel, primarul 
orașului Caracal) 295 Național

Reprezentant al 
Administrației publice 
locale

PIVNICERU (Mona Pivniceru, Ministrul 
Justiției; judecător la Curtea Constituțională) 272 Național Reprezentant al dome-

niului judiciar
UNGUREANU (Mihai Razvan Ungureanu, 
Prim Ministru al României) 269 Național Politician

STAICU (Dinel Staicu, om de afaceri, 
deținătorul Fotbal Club Universitatea 
Craiova)

266 Național om de afaceri

CEAUSESCU (Nicolae Ceaușescu, fost 
Președinte al României comuniste) 259 Național Șef de stat/Reprezent-

ant al guvernului

NICOLESCU (Constantin Nicolescu, 
Președintele Consiliului Județean Argeș) 259 National

Reprezentant al 
Administrației publice 
locale

COSTINIU (Florin Costiniu, Judecător, În-
alta Curte de Casație și Justiție) 256 National Reprezentant al gu-

vernului
TĂRICEANU (Calin Popescu Tăriceanu, 
Prim Ministru al României) 256 National Șef de stat/Reprezent-

ant al guvernului
PATRICIU (Dinu Patriciu, om de afaceri, 
membru fondator al Partidului Național 
Liberal după 1989)  

249 National om de afaceri

Sursa: Calculele autoarei

Traian Băsescu, în calitate de președinte al României în perioada 2004-2014, a fost prezent 
prin declarațiile, de obicei critice, la adresa justiției sau a politicienilor care susțineau că 
acesta politizează sistemul judiciar. Adrian Năstase, fost Prim Ministru al României, a apă-
rut în știrile care prezentă detalii incriminatoare din dosarele sale penale pentru care a fost 
condamant pentru șase ani de închisoare, dar eliberat condiționat după 1 an și 5 luni. Victor 
Ponta, Prim Ministru al României și fost președinte al PSD, a fost mențioat în presă mai ales 
din cauza lipsei unei poziții ferme la adresa membrilor de partid, acuzați sau condamnați 
pentru fapte de corupție. Un alt politician, dar și om de afaceri, care a investit sume im-
portante de bani în echipa de fotbal Steaua, și care apare pe primele poziții în acest tabel, 
este George Becali. Acesta a fost candamnat, în mai 2013, pentru dare de mită, în cazul 
Valiza. Un alt caz spectaculos de corupție a fost cel al Elenei Udrea, ministru al Dezvoltarii 
Regionale și Turismului. Numele acesteia a apărut în mai multe dosare penale deschise 
pentru cazuri de corupție în perioada în care deținea funcții guvernamentale. În 2015, și-a 
perdut calitatea de parlamentar, fiind acuzată de luare de mită în două cazuri importante: 
Gala Bute și Microsoft. Numele ei este asociat și cu fostul președinte al României, Traian 
Băsescu. Se susține că acesta a susținut-o și promovat-o în politică. Dan Voiculescu, fost 
parlamantar, este un alt nume relevant din această listă. El deține, fără a fi și proprietar în 
acte, controlul asupra unuia dintre cele mai importante trusturi media din România, Intact, 
care reprezintă portavocea mediatică a PSD. În 2014, Voiculescu a fost condamnat printr-o 
sentință definitivă la executarea unei pedepse de 10 ani de închisoare pentru spălare de 
bani, în dosarul de privatizare a Institutul de Cercetări Alimentare. 
Trebuie menționat că, din acest tabel lipsesc nume internaționale asociate cu cazuri de 
corupție importante. Numărul știrilor externe despre corupție este extrem de mic compara-
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tiv cu cele naționale. În presa străină, numărul știrilor despre corupție a fost extrem de scă-
zut, în comparație cu știrile naționale. De fapt, ponderea știrilor din presa străină față de 
totalul știrilor din România a fost destul de mică, iar subiectele abordate au fost asociate 
cu prezența trupelor românești în zone de război sau de conflict, de hotărârile adoptate de 
instituțiile europene care afectau România sau de mondenități/celebrități. 
Cele mai importante partide politice din România sunt și cele care apar în știrile despre 
corupție din cele patru publicații analizate (Tabel 4). Acest fapt este motivat, mai ales, de 
marile dosare de corupție meditizate de presă. PDL a fost asociat cu Traian Băsescu, Elena 
Udrea, Emil Boc, Vasile Blaga, Monica Iacob-Ridzi. Din PSD putem să-i menționăm pe Adri-
an Năstase și Victor Ponta. Uniunea Social Liberală (USL) nu era un partid politic, ci o alianță 
politică formată în 2011 și compusă din Partidul Național Liberal, Partidul Conservator și 
Partidul Social Democrat. Cele mai relevante nume de politicieni din această formațiune, 
asociate cu fenomenul corupției, au fost Dan Voiculescu și Cătălin Voicu. Partidul Național 
Liberal (PNL) este un partid la fel de influent pe scena politică românescă. Deși numărul 
membrilor săi acuzați de corupție a fost mai mic, au existat destule cazuri de corupție mai 
ales la nivel local prezentate de presa națională. Prin comparație, putem să vedem de exem-
plu că, până la sfârșitul lui 2010, s-au pronunțat decizii de condamnare definitivă pentru 637 
de inculpați (din PSD 28 de dosare de corupție, PDL 14 dosare, PNL 11 dosare). 

Tabelul 4 - România (2009-2013): Cel mai des întâlnite cuvinte: partide politice 

Denumiri Frecvență Național/internațional Tipul de actor/Orien-
tare politică

PDL (Partidul Democrat Liberal) 3,383 Național Centru Dreapta
PSD (Partidul Social Democrat) 2,787 Național Centru Stânga

USL (Uniunea Social-Liberală) 1,329 Național Orientare Liberal-
socialistă

PNL (Partidul Național Liberal) 1,094 Național Dreapta
UDMR (Uniunea Democrată a 
Maghiarilor din România) 455 Național Centru Dreapta

PC (Partidul Conservator) 224 Național Centru Dreapta
UNPR (Uniunea Națională pentru 
Progresul României) 163 Național Centru Stânga

PP-DD (Partidul Poporului – Dan 
Diaconescu) 65 Național Stânga

PCR (Partidul Comunist din 
România) 60 Național Extrema stângă

Sursa: Calculele autoarei

În ceea ce privește denumirile celor mai importante instituții menționate în Tabelul 5, lip-
sesc trei dintre acestea: Guvernul, Parlamentul și Preşedinția. Deși aceste instituții țineau 
capetele de listă la căutările după cuvinte cheie, nu le-am putut include în tabel deoarece 
uneori denumirile erau cu titlu generic și nu se refereau neapărat la Guvernul sau Parla-
mentul României.  Prin urmare, am decis să excludem acești termeni, astfel încât rezultatele 
prezentei cercetări să fie considerate valide. 
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Tabelul 5 - România (2009-2013): Cel mai des întâlnite cuvinte: instituții

Denumiri Frecvență Național/internațional Tipul de actor
DNA (Direcția Națională 
Anticorupție) 4,976 Național Domeniul judiciar

CSM (Consiliul Superior al Magis-
traturii) 1,032 Național Domeniul judiciar

SRI (Serviciul Român de 
Informații) 512 Național Informații

ANAF (Agenția Națională de Ad-
ministrare Fiscală) 477 Național Guvern

FMI (Fondul Monetar 
Internațional) 470 Internațional Organizație 

internațională
CFR (Compania Națională de Căi 
Ferate) 458 Național Guvern

DIICOT (Direcția de Investigare 
a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism)

328 Național Domeniul judiciar

FRF (Federația Română de Fotbal) 325 Național Sport
FNI (Fondul Național de Investiții) 242 Național Economie
LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) 208 Național Sport
CEDO (Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului) 183 Internațional Domeniul judiciar

NATO (Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord) 159 Internațional Organizație 

internațională
SAR (Societatea Academică din 
România) 136 Național ONG

TVR (Televiziunea Națională 
Română) 125 Național Media

DLAF (Departamentul pentru 
Lupta Antifraudă) 102 Național Domeniul judiciar

DIE (Direcția de Informații Ex-
terne) 90 Național Informații

SIE (Serviciul de Informații Ex-
terne) 86 Național Informații

OTV (Post de televiziune) 78 Național Media
MTS (Ministerul Tineretului și 
Sportului) 74 Național Guvern

IGPR (Inspectoratul General al 
Poliției Române) 69 Național Poliție

Sursa: Calculele autoarei

Printre cele mai vehiculate denumiri de instituții în articolele despre corupție din cele pa-
tru ziare analizate, am putea menționa, în egală măsură, instituții care coordonează lupta 
anticorupție, cum ar fi Direcția Națională Anticorupție (DNA), Consiliul Superior al Magis-
traturii (CSM) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Tero-
rism (DIICOT), instituții guvernamentale care iau parte la procesul judiciar prin furnizarea 
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de informații, cum ar fi Serviciul Român de Informații (SRI), Direcția de Informații Externe 
(DIE), Serviciul de Informații Externe (SIE), precum și instituții implicate, prin reprezentanții 
lor, în cazuri majore de corupție, spre exemplu Agenția Națională de Administrare Fiscală 
(ANAF), Compania Națională de Căi Ferate (CFR) și Federația Română de Fotbal (FRF). 

De asemenea, trebuie menționat faptul că  în acest tabel apare și numele Societății Acade-
mice din România (SAR), semn că, în perioada analizată, aceasta era cea mai importantă 
organizație non-guvernamentală din România care a inițiat diverse proiecte anticorupție și 
care a înaintat analize de politici cu acoperire națională.

III. Schimbări în timp

În perioada 2009-2013, în cele patru publicații analizate au fost reflectate doar cele mai 
importante dosare de corupție. Știrile despre acestea apăreau pe măsură ce dosarele ajungeau 
să fie judecate, iar detaliile despre conținutul lor erau făcute publice. Perioadele de vârf, 
când au apărut cele mai importante știri despre aceste cazuri, au fost: primul semestru al 
anului 2009, primul semestru al anului 2011 și primul semestru al anului 2012. Reflectarea 
acestor subiecte în media a fost mai mare datorită notorietății persoanelor condamante pen-
tru corupție și a ineditului faptelor incriminate. Printre aceștia se numără Adrian Năstase, 
Adrian Severin, George Becali, Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan. 

Figura 1. Numărul știri per semestru (2009-2013)

  
Sursa: Calculele autoarei

În știrile celor patru publicații prezentate în acest studiu, doar trei cuvinte apar cu o frecvență 
mai mare: «corupție», «mită» și «șpagă». 
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Lipsa altor șase cuvinte din lexoconul jurnaliștilor care descriu faptele de corupție se 
explică prin neincriminarea acestora de către Codul Penal al României. Jurnaliștii români 
reflectă de obicei marele dosare de corupție, în care sunt folosite cu frecvență mai mare doar 
cuvintele „corupție” și „mită”. În Figura 1 se poate vedea o discrepanță dintre prezentarea 
știrilor despre corupție în ziarele quality (România Liberă și Jurnalul Național) și cotidie-
nele specializate (tabloidul Libertatea și publicația economică Ziarul Financiar). Lipsa de 
interes a cotidienelor specializate pentru astfel de știri este motivată de specificitatea acesor 
publicații. De obicei, știrile despre dosarele de corupție nu au conotații de divertisment și 
nici nu reprezintă interes pentru publicul cotidienelor economice. Cu toate acestea, cazurile 
cu cea mai mare rezonanță în presă (descrise anterior) au fost reflectate de aceste cotidiente 
datorită faptului că ele conțineau elemente inedite (Adrian Năstase care a încercat să se si-
nucidă după pronunțarea definitivă a sentinței în dosarul său de corupție sau George Becali 
avea la el în momentul interceptării o valiză cu 1.7 mln de euro). 

Figura 2. Frecvența principalelor cuvinte cheie în fiecare ziar (2009-2013)
 

Sursa: Calculele autoarei
  

Cotidienele generaliste preiau, de obicei, orice știre despre corupție, dacă aceasta se referă 
la un angajat cu funcție de conducere de la o instituție publică sau privată. După cum se 
poate observa în Figura 3, perioadele de vârf în care au apărut diverse știri despre corupție 
au fost primele semestre ale anilor 2011 și 2012. În 2011, Adrian Severin a fost cercetat de 
Parlamantul European pentru luare de mită, iar în 2012, Adrian Năstase a fost condamnat 
definitiv pentru corupție. 
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Figura 3. Frecvența principalelor cuvinte cheie în perioada 2009-2013

Sursa: Calculele autoarei

IV. Diferențe cantitative în rândul difuzorilor de știri 

Cotidianul care a publicat cele mai multe știri (1.984) despre corupție a fost România 
Liberă. Ziarul a preluat majoritatea informațiilor despre dosarele de corupție care erau pe 
rol la nivel local și national, indiferent de pozițiile inculpaților (de la învățători, medici la 
judecători, politiceni sau prim-miniștri). Pe poziția a doua regăsim Jurnalul Național, care, 
în egală măsură, a prezentat un număr semnificativ de știri despre corupție (1.508) (Figura 
4). Trebuie menționat faptul că, conținutul acestor informații avea deseori o conotație critică 
la adresa președintelui Traian Băsescu, care era acuzat de intruzune în actul justiției, mai 
ales în cazul lui Adrian Năstase. Celelalte două publicații Libertatea (680) și Ziarul Financi-
ar (524) au prezentat doar știri despre corupție, care conțineau informații despre personaje 
politice sau sociale importante. Știrile lor nu doar aveau dimensiuni mult mai reduse, dar 
erau axate pe detalii specifice tipului publicației.  
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Figura 4. Numărul total al articolelor pentru fiecare publicație (2009-2013)  

Sursa: Calculele autoarei

În cele patru publicații analizate în acest studiu (România Liberă, Jurnalul Național, 
Libertatea și Ziarul Financiar) observăm un interes crescut pentru cele mai importante 
dosare de corupție instrumentate în România, în perioada 2009-2013. Cotidienele genera-
liste (România Liberă, Jurnalul Național) au politizat cazurile de corupție, comparativ cu 
ziarele specializate (Libertatea, Ziarul Financiar). În același timp, publicațiile specializa-
te au evitat știrile despre corupția administrativă (considerată „mica corupție”), care era 
prezentată detaliat în ziarele generaliste. Toate publicațiile au fost interesate mai ales de 
subiecte locale/naționale, care se referau la marea sau mica corupție. Știrile internaționale 
despre corupție au fost mult mai puține (România Liberă, Ziarul Finaciar) sau au lipsit în 
totalitate (Jurnalul Național, Libertatea) din paginile acestor cotidiene.    
Jurnalul Național a dus o politică denigratoare la adresa fostului președinte al Români-
ei, Traian Băsescu și a apropiaților săi, membri PDL sau persoane care au obținut funcții 
datorită acestuia (Elena Udrea, Laura Codruța Kovesi, Daniel Morar, Emil Boc). Aceștia au 
fost prezentați ca un pericol la adresa justiției, iar unii dintre ei (Băsescu, Undrea, Boc) au 
fost considerați cei mai corupți politicieni români. 
De-a lungul guvernării lui Băsescu, Jurnalul Național a dezvoltat o politică editorială anti-
băsistă, iar atacurile la adresa sa nu au lipsit nici din știrile despre faptele corupție în care 
acesta nu a fost implicat. Aici pot fi menționate trei dosare penale mediatizate excesiv de 
Jurnalul Național, cu care a fost asociat și numele lui Băsescu. Este vorba despre cazul lui 
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Ionel Manțog, membru PDL și fost secretar de stat în Ministerul Economiei (2006), acuzat 
de abuz în serviciu în celebrul dosar al Strămutaților de Lux (a cumparat terenuri în zone 
ce urmau sa fie expropriate și apoi a primit despăgubiri de peste 700.000 de lei) sau cazul 
lui Sorin Blejnar, fost șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care, în timpul man-
datului său, a efectuat mai multe controale la posturile TV ale grupului media Intact, din 
care face parte și Jurnal Național. Acesta a fost prezentat ca un acolit al lui Băsescu (care a 
ordonat mai multe controale în cadrul grupul Intact) și un infractor fără ca procesul său de 
judecată să se fi încheiat (Blejnar a fost acuzat de fapte de evaziune fiscală cu produse petro-
liere, prin care statul a fost prejudiciat cu 56 mil. euro). Dosarul Gala Bute, în care este im-
plicată Elena Udrea și Rudel Obreja, fostul preşedinte al Federației Române de Box, a avut 
aceeași rezonanță în paginile Jurnalului Național. Elena Udrea, apropiata lui Băsescu, este 
acuzată de diverse fapte de corupție (luare de mită, abuz în serviciu, spălare de bani etc.) 
pentru facilitarea mai multor contracte publice. Imaginea corupției din România, creionată 
de Jurnalul Național, este asociată, în mod exclusiv, cu numele lui Traian Băsescu.   
România Liberă are o politică editorială mai mult sau mai puțin echilibrată în ceea ce 
privește domeniul corupției, comparativ cu Jurnalul Național. Acest cotidian prezintă su-
biecte de corupție care au legătură cu PSD/USL (Victor Ponta, Constantin Nicolescu (meme-
bru PSD, presedinte al Consiliului Judetean Arges), Dan Voiculescu, Liviu Dragnea, Adrian 
Năstase, Ion Iliescu). Evident, nu putem vorbi despre un atac la persoană, așa cum este cel 
din Jurnalul Național, totuși știrile despre corupție din acest ziar au un caracter selectiv, de 
obicei în devavoarea PSD/USL. România Liberă este, probabil, singurul cotidian care in-
clude în paginile sale și știri internaționale despre corupție. Regasim mai multe mențiuni 
cu privire la marele cazuri de corupție din Rusia, în care sunt implicați Gazprom și KGB. 
Articolele prezintă în mod negativ efectele (corupția fiind unul dintre ele) prezenței rusești 
pe piața energetică europeană.
Știrile despre corupție, de obicei, nu fac parte din agenda editorială a tabloidului Libertatea. 
Totuși, numărul lor mic nu vorbește despre un dezinteres total față de acest domeniu. Un 
număr seminificativ de cuvinte întâlnite în știrile despre corupție din această publicație 
au legătură exclusiv cu domeniul sportiv (fotbal). Cazul cel mai mediatizat în Libertatea 
este al lui George Becali, fostul patron al echipei de fotbal Steaua și fost europarlamentar, 
care a stat aproximativ doi ani în închisoare pentru diverse fapte de corupție. Cornel Pe-
nescu, fostul patron al echipei de fotbal FC Argeș, la fel a prezentat interes pentru această 
publicație atunci cînd a fost acuzat și condamant pentru că a dat mită mai multor arbitri și 
oficiali ai Federației Române de Fotbal pentru a-i favoriza echipa. 
Ziarul Financiar, ca și Libertatea, și-a concentrat atenția exclusiv pe subiectele de corupție 
care sunt interesante pentru publicul său. Unele dosare de corupție sunt prezentate în pa-
ginile sale doar dacă acestea au efecte asupra economiei românești. Putem menționa aici 
cazul Rompetrol, în care a fost implicat omul de afaceri Dinu Patriciu (acesta a fost acuzat de 
delapidare, spălare de bani, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și manipularea pieței 
de capital), dosarele de corupție ale lui omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu (acesta a fost 
condamnat pentru fraude financiare) sau dosarul Carpatica (în care mai mulți oameni de 
afaceri sunt acuzați de fraude financiare în cadrul unei companii de asigurări).  

V. Diferențe calitative în rândul difuzorilor de știri

În cea de-a doua etapă a prezentei cercetări, au fost analizate frecvența, diversitatea și 
conținutul articolelor despre corupție în patru cotidiene naționale. Analiza de conținut s-a 
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bazat pe 558 de știri și alte materiale jurnalistice (editoriale, pamflete, investigații etc.) selec-
tate aleatoriu dintr-un eșantion total de 4 628 de articole, publicate în perioada 2009-2013. 
Fiecare al doilea articole despre corupție (259 sau 46.4%) a fost publicat în ziarul România 
Liberă. Un număr mai mic de știri și articole despre corupție (178 sau 31.9%) a apărut în 
cotidianul Jurnalul Național (vezi Tabelul 6). Ziarul Financiar și Libertatea au avut cel mai 
redus număr de știri și articole despre corupție. În cotidianul economic Ziarul Financiar au 
apărut doar 8.6% (48) din totalul celor 558 de materiale analizate în perioada 2009-2013, în 
timp ce în tabloidul Libertatea am identificat 13.1% (73) știri despre corupție. Fiind publicații 
de nișă, Ziarul Financiar și Libertatea își structurează conținutul în dependență de profilul 
publicurilor cărora li se adresează. Orientarea editorială a celor patru publicații analizate 
determină, în mare parte, interesul lor pentru subiectul corupției. Numărul mic al știrilor 
în publicațiile de nișă (Ziarul Financiar, Libertatea), comparativ cu cele generaliste, evocă 
un caracter restrictiv al reflectării acestui fenomen în presa românească. Publicațiile de 
nișă au reguli și criterii mai stricte de structurare a conținutului (specializare, public, 
atragerea audienței, impact, conflict etc.). Acestea limitează lista subiectelor importante 
din punct de vedere editorial, pentru că nu reflectă o nevoie socială imediată sau nu re-
prezintă interes pentru publicul lor țintă. 

Tabelul 6 - Numărul total de articole de știri publicate în cele patru difuzoare de presă,  
din 2009 până în 2013

 Frecvență Procent Procent valabil Procent cumulativ
Ziarul Financiar 48 8.6% 8.6% 8.6%
Jurnalul Naţional 178 31.9% 31.9% 40.5%
România Liberă 259 46.4% 46.4% 86.9%
Libertatea 73 13.1% 13.1% 100.0%
Total 558 100.0 100.0

Sursa: Calculele autoarei

Știrile au depășit ca pondere celelalte genuri în toate ziarele cercetate. Printre alte genuri 
folosite de jurnaliști pot fi menționate editorialele, știrile/textele scurte, investigațiile jur-
nalistice, interviurile, articolele cu conținut satiric/pamfletele și stenogramele din diverse 
dosare de corupție. Unul din două materiale selectate din eșantionul acestui studiu a fost 
știre, atât în cotidienele generaliste România Liberă (49.4%) și Jurnalul Național (50%), cât 
și în publicațiile specializate Ziarul Financiar (64.6%) și Libertatea (49.3%) (vezi Tabelul 7). 
Pe a doua poziție s-au plasat editorialele, mai ales în cazul cotidienelor Jurnalul Național 
(26.4%) și România Liberă,  (24.7%) și știrile/textele scurte, preferate de tabloidul Libertatea 
(35.6%). Numărul investigațiilor jurnalistice care reflectă subiectul corupției a fost destul 
de mic comparativ cu alte genuri. De obicei, în cotidienele Ziarul Financiar (12.5%), Ro-
mânia Liberă (5.8%) și Jurnalul Național (3.9%) apar investigații jurnalistice preluate din 
alte publicații și, destul de rar, realizate de proprii jurnaliști. 
Preferința acestor ziare pentru anumite genuri jurnalistice a fost motivată atât de specifici-
tatea fiecărei publicații în parte (generalistă, de nișă, axată pe interesul public, influențată 
de interesele politico-economice ale patronilor etc.), cât și de accesul la diverse informații 
despre dosarele de corupție. În România, generarea știrilor despre corupție este apanajul 
instituțiilor judiciare, care instrumentează dosarele de corupție, iar mass-media reprezintă 
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doar portavocea acestora. Din acest punct de vedere, știrea reprezintă cel mai facil gen jur-
nalistic de a transmite informațiile oficiale, produse de instituțiile judiciare, iar editorialele 
sunt cel mai accesibil mijloc de a comenta aceste știri. Alte genuri, precum investigațiile 
jurnalistice, ar fi mai greu de realizat, mai ales, din punct de vedere financiar. Sunt destul de 
rare cazurile în care investigațiile jurnalistice au declanșat urmărirea penală a persoanelor 
implicate în diverse acte de corupție, îndeosebi la nivel înalt. Probabil, cel mai cunoscut caz 
este cel al cotidianului sportiv Gazeta Sporturilor. 

Tabelul 7 - Tipul articolelor de știri, per ziar
Ziarul Financiar Jurnalul Național România Liberă Libertatea

 Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Articol de 

știri 31 64.6% 89 50.0% 128 49.4% 36 49.3%

Editorial, 
comentariu 2 4.2% 47 26.4% 64 24.7% 8 11.0%

Investigație 
jurnalistică 6 12.5% 7 3.9% 15 5.8% 0 .0%

Interviu 2 4.2% 11 6.2% 9 3.5% 3 4.1%
Text scurt 7 14.6% 20 11.2% 42 16.2% 26 35.6%

Satiră 0 .0% 1 .6% 1 .4% 0 .0%
Altele 0 .0% 3 1.7% 0 .0% 0 .0%
Total 48 100.0% 178 100.0% 259 100.0% 73 100.0%

Sursa: Calculele autoarei

Rezultatele analizei de conținut au arătat că cele mai multe știri și articole care au apărut în 
cotidienele românești analizate în acest studiu au reflectat fenomenul corupției la nivel 
național (411 sau 73.7%). Știrile locale au constituit doar 11.3% (63) din totalul materialelor 
publicate, iar informațiile internaționale au cumulat aproximativ 14% (77). Procentul știrilor 
naționale despre corupție a fost aproape același în toate ziarele monitorizate, peste 70%, cu 
un avantaj în cazul cotidienelor Libertatea și Jurnalul Național (Libertatea – 78.1%, Jurnalul 
Național – 76.4%, România Liberă – 71%, Ziarul Financiar – 70.8%). 
Ziarul Financiar și România Liberă au publicat cele mai multe articole internaționale despre 
corupție. Italia, SUA, Rusia și China au fost țările menționate mai des în știrile despre corupția 
la nivel internațional, iar Uniunea Europeană a reprezentat una dintre puținele organizații 
internaționale asociate cu corupția din România și din alte țări europene, îndeosebi prin măsuri-
le pe care le impune pentru diminuarea acestui fenomen la nivel social și politic. Numărul mare 
al știrilor naționale despre corupție, comparativ cu numărul știrilor internaționale, demonstrea-
ză că ziarele românești, ca de altfel și alte tipuri de media, evită subiectele internaționale din 
cauza lipsei resurselor financiare, care nu le permit să acrediteze corespondenți în străinătate, 
majoritatea știrilor internaționale fiind preluate de pe site-urile agențiilor de știri străine.
Știrile despre fondurile europene asociate cu fenomenul corupției au fost destul de puține, 
doar 2% (11) din totalul celor 558 de articole analizate. Acest subiect a fost de interes, mai 
ales, pentru Ziarul Financiar, care a dedicat 3% din conținut proiectelor gestionate din fon-
duri europene, comparativ cu aproximativ 1% în cazul celoralate publicații. Informațiile 
despre fondurile europene nu au lipsit de pe agenda media, dar acest subiect nu a vizat 
fenomenul corupției, ci mai ales problema absorbției fondurilor europene. 
Presa a considerat cazurile singulare de corupție în care au fost implicate importante figuri 
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politice, economice, administrative și sportive ca fiind evenimente importante, care trebuiau 
relatate. Printre acestea, trebuie evidențiate cazurile în care au fost implicați fostul Prim Minis-
tru, Adrian Năstase (cazul “Mătușa Tamara”,  cazul „Zambaccian”, cazul „Trofeul Calității”), 
europarlamentarul român Adrian Severin, cazurile “Transferuri în fotbal” și „Valiza” în care 
mai mulți politicieni și oameni de afaceri (George Becali, Gică Popescu, Ioan Becali, etc.) au 
fost urmăriți penal, precum și cazul fostului primar al orașului Cluj-Napoca, Sorin Apostu.
Alte cazuri reflectate în cele patru publicații au vizat mica corupție (petty corruption) sau 
corupția birocratică sau administrativă din poliție, vamă, universități, spitale, primării etc. 
Prezența lor constantă în paginile cotidienelor a fost motivată de numărul mare de dosa-
re instumentate de diverse instituții ale statului (Direcția Națională Anticorupție, poliție 
etc.), care au fost făcute publice prin comunicate de presă și declarații ale surselor oficiale, 
preluate parțial sau integral de mass-media. 34% din totalul știrilor monitorizate despre 
mica corupție au fost publicate în tabloidul Libertatea, 30.7% au apărut în Jurnalul Național, 
22.7% în România Liberă și  doar 16.7% în Ziarul Financiar1.
În 2012  a avut loc o schimbare temporală importantă în privința frecvenței publicării acestui 
tip de conținut, când numărul știrilor despre corupție a scăzut, comparativ cu anii anteriori 
(vezi Tabelul 8). Absența articolelor de știri a fost compensată de celelalte genuri, ca de 
exemplu investigațiile, interviurile și textele scurte. Cazul fostului Prim Ministru, Adrian 
Năstase, a fost cel mai dezbătut eveniment mediatic în anul 2012. Tot în anul 2012, în Româ-
nia au avut loc alegeri parlamentare. Uniunea Social-Liberală a câștigat alegerile cu peste 
68% din voturi. Condamnarea fostului președinte al PSD, Adrian Năstase, nu a influențat în 
mod negativ rezultatele alegerilor. 

Tabelul 8 - Tipul articolelor de știri, pe ani

2009 2010 2011 2012 2013
 Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Articol de 
știri 57 51.8% 57 64.0% 63 52.9% 49 37.7% 58 52.7%

Editorial, 
comentariu 22 20.0% 23 25.8% 32 26.9% 21 16.2% 23 20.9%

Investigație 
jurnalistică 2 1.8% 3 3.4% 6 5.0% 10 7.7% 7 6.4%

Interviu 5 4.5% 5 5.6% 3 2.5% 12 9.2% 0 .0%
Text scurt 24 21.8% 1 1.1% 15 12.6% 34 26.2% 21 19.1%
Scrisoare 

către 
redacție/edi-

tor

0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0%

Satiră 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1 .8% 1 .9%
Altele 0 .0% 0 .0% 0 .0% 3 2.3% 0 .0%
Total 110 100.0% 89 100.0% 119 100.0% 130 100.0% 110 100.0%

Sursa: Calculele autoarei

1 Vezi Natalia Milewski, Valentina Dimulescu (2016). “Human Assisted Content Analysis of the print press cove-
rage of corruption in Romania”, Anti-Corruption Policies Revisited, disponibil la http://anticorrp.eu/wp-content/
uploads/2016/09/D6.1.8.pdf  
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Cea mai mare parte a știrilor despre corupție a fost publicată în anul 2012, ulterior, în 2013, 
urmând o scădere a acestora. Cu toate acestea, interesul presei față de problema corup-
ției, inclusiv la nivel internațional, a crescut începând cu anul 2013. Rezultatele analizei 
conținutului confirmă această ipoteză. Începând cu anul 2013, știrile internaționale despre 
cazurile de corupție s-au diversificat. Anul 2011 a fost anul în care s-au publicat cele mai 
multe articole despre mită. În acea perioadă, cazurile Adrian Severin (europarlamentarul 
cercetat pentru mită și trafic de influență) și Sorin Apostu (primar al orașului Cluj-Napoca, 
condamnat pentru luare de mită) au beneficiat de cea mai mare atenție din partea presei. 
Pe de altă parte, numărul cazurilor de abuz de putere a scăzut considerabil. Dacă în 2009, 
16% (8) din articolele de știri relatau astfel de cazuri, în 2013 acestea reprezentau doar 2,4% 
(1) din total. Fenomenul corupției de rând a înregistrat aceeași tendință în scădere. Cele 
mai multe articole de știri despre corupția din domeniul administrativ au fost publicate în 
2009 (28/56,0%) și în 2010 (26/61,9%), spre deosebire de 2012 și 2013, când nu s-a publicat 
niciun articol despre corupția la nivel mic2.

VI. Studii de caz privind cazurile de corupție în care au fost implicați jurnaliști

Obiectivul studiilor de caz a fost acela de a contextualiza rezultatele cheie ale studiului 
modalității în care presa abordează subiectul corupției. Mai precis, acestea caută să des-
copere ce se află în spatele reprezentărilor specifice care au reieșit din analiza de conținut, 
cum și de ce un anumit subiect a devenit știre și care este rolul jurnalistului și relația sa în 
contextul dat. 
Nu se poate discuta legătura dintre presă și corupție fără a se analiza activitatea efectivă a 
jurnaliștilor și a dezbate modul în care mediul jurnalistic este pregătit să realizeze reportaje 
anticorupție. Atunci când am analizat relația dintre presa din România și corupție și profesia 
de jurnalist, am pornit de la tipologia prezentată mai jos care a identificat patru roluri gene-
rale pe care le poate juca un jurnalist atunci când abordează subiecte pe tema corupției. 
1.  Executant/inițiator (rol pozitiv): jurnalistul identifică tema, o investighează în detaliu, îi 

urmăreşte evoluția și contribuie în mod real la demascarea faptelor de corupție.
2.  Reporter/facilitator (rol pozitiv): reporterul relatează cazuri apărute în presă sau redă într-

o manieră profesională eforturile întreprinse de instituțiile abilitate sau de alte autorități 
în lupta cu corupția. Deși nu preia inițiativa investigării, reporterul joacă, totuși, un rol 
pozitiv, contribuind la demascarea actelor de corupție.

3.  Corupt în mod activ/colaborator (rol negativ): reporterul face parte dintr-o rețea sau din-
tr-un act de corupție și se folosește de statutul său pentru a oferi protecție persoanelor pe 
care le simpatizează, în timp ce îi expune într-o manieră agresivă (și, uneori, pe nedrept) 
pe oponenții acestora. În alte cazuri, jurnalistul doar manifestă sensibilitate față de una 
dintre părți și relatează numai punctele de vedere ale acesteia. În oricare dintre aceste 
situații, reporterul joacă un rol negativ, încălcând regulile relatării oneste. 

4.  Inactiv/Pasiv (rol negativ): reporterul nu este interesat să abordeze în niciun fel tema 
corupției, lăsându-și publicul indiferent la acest fenomen și încălcând, astfel, obligația pe 
care o are de a informa publicul în mod corect și la timp.

Pentru a exemplifica aceste roluri, am elaborat o serie de studii de caz în care am analizat 
interacțiunea dintre jurnalişti, editori, mediul de afaceri și politică. Ele descriu diferitele 
2 Vezi Natalia Milewski, Valentina Dimulescu (2016). “Human Assisted Content Analysis of the print press cove-
rage of corruption in Romania”, Anti-Corruption Policies Revisited, disponibil la http://anticorrp.eu/wp-content/
uploads/2016/09/D6.1.8.pdf  
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atitudini pe care le-au adoptat jurnaliştii în raport cu fenomenul de corupție și impactul pe 
care l-au avut asupra sistemului mediatic și a luptei împotriva corupției.

În alegerea studiilor de caz am ținut cont de câteva criterii: 
1.  Relevanța: cât de important, cât de uzual este cazul respectiv în practica de zi cu zi a pro-

fesiei jurnalistice din România și pentru mecanismele utilizate?
2.  Profilul: indivizii implicați sunt decidenți, lideri de opinie sau persoane cu influență în 

profesia mediatică?
3.  Impactul: rezultatul cazului a avut impact asupra unui număr mare de oameni sau asu-

pra unei comunități? În unele cazuri, am considerat că tocmai lipsa de reacție a celor 
vizați a fost concludentă, constituind un semnal de alarmă în sine.

4.  Complexitate: jurnaliștii și organizațiile media implicate au apărut în diferite ipostaze, 
atât pozitive, cât și negative.

Studiul de caz 1: Gardianul șantajist
Descrie felul în care doi renumiți jurnaliști/formatori de opinie - Sorin Roșca Stănescu și 
Bogdan Chirieac - se presupune că ar fi încercat să șantajeze un procuror anticorupție, șeful 
ANI, Cătălin Macovei, cu scopul de a obține mai multe informații despre miniștri și despre 
candidatul la președinție, Traian Băsescu, în vederea unui posibil viitor șantaj.  Jurnaliștii 
i-au cerut lui Macovei să le furnizeze informații, lăsând să se înțeleagă faptul că dețin docu-
mente secrete care l-ar putea pune pe acesta într-o postură nefavorabilă. Cazul în sine a atras 
atenția presei după ce au fost publicate câteva stenograme ale convorbirilor interceptate 
dintre cei trei. Nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru divulgarea documentelor și ni-
meni nu a fost investigat în acest caz. Niciuna dintre cele trei persoane nu a suportat niciun 
fel de consecințe - legale, profesionale sau etice.
Acesta este un caz de tip pluristratificat, în care jurnaliștii apar atât în roluri pozitive, cât și 
în roluri negative, atunci când se pune problema demascării faptelor de corupție. Este un 
caz în care avem de-a face cu corupție la nivel național, cu impact asupra mai multor sectoa-
re: politică, justiție (DIICOT și ANI), presă.
Doi jurnaliști de renume care lucrează pentru prestigioase organizații media au fost implicați 
în roluri negative (și anume, acela de corupt în mod activ și/sau colaborator - Tipul 3, con-
form clasificării propuse de noi). Cu toate acestea, cel care a demascat situația de corupție 
a fost un jurnalist, care a jucat, astfel, rolul pozitiv de inițator (Tip 1). „Pe măsură ce cazul a 
fost abordat selectiv în presă, diverse canale mediatice au jucat fie rolul (pozitiv) de inves-
tigator, fie rolul (negativ) de „făptuitor” în ceea ce privește demascarea corupției. Acest caz 
a arătat capacitatea rețelelor corupte de a se proteja. A demonstrat că în România nu există 
sancțiuni etice împotriva faptelor de corupție, nici în mediul politic, nici în media. Acest 
caz nu face decât să sublinieze nevoia existenței unor criterii de integritate mai puternice, 
adoptate și aplicate în mod real atât în presă, cât și de partidele politice, pentru a se evita 
promovarea persoanelor de o moralitate îndoielnică. 

Studiul de caz 2: RMGC - Reclamă otrăvită
Acest caz descrie modul în care Roșia Montană Gold Corporation și-a folosit bugetul de 
promovare și PR pentru a reduce la tăcere toate opiniile critice cu privire la proiectul de 
minerit aurifer, inclusiv toate acuzațiile de corupție formulate la adresa guvernului.  Toate 
organizațiile media s-au conformat. Astfel, o presă coruptă se „estompează” pe fundalul 
corupției din politică și din mediul de afaceri și devine incapabilă să o demaște.
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Redacții întregi au acceptat să-și vândă independența editorială în schimbul avantajelor materiale 
obținute de companiile lor. Mai mult decât atât, situația a devenit și mai tensionată pe măsură ce 
piața publicității din România a fost afectată de criza economică (de la 540 milioane de Euro în 2008, 
la 309 milioane în 2011 și 306 milioane în 20123). În aceste condiții bugetele pentru publicitate alocate 
de RMGC au constituit o gură de oxigen mult așteptată pentru multe din agențiile de presă din Ro-
mânia. Jurnaliștii erau conştienți de această situație dificilă și au considerat că, dacă nu ar fi existat 
RMGC, nu și-ar mai fi putut asigura salariile.
Existând o interdicție de facto atât de mare cu privire la realizarea reportajelor echidistante pe subiec-
tul Roșia Montană, sarcina prezentării acestor informații a fost preluată de jurnaliști independenți, 
de ONG-uri și de către persoanele interesate, în special prin intermediul rețelelor sociale. Trecerea 
de la sursele de informație profesionale la cele alternative a afectat credibilitatea presei tradiționale, 
fapt care a devenit evident prin modul în care protestatarii din stradă au tratat jurnaliștii care au 
relatat aceste evenimente în anul 2013.
Analizând atitudinea adoptată de presă în raport cu RMGC și cu strategia acesteia de publicitate,  în 
cazul de față s-a ajuns la concluzia că banii au fost  folosiți pentru a preîntâmpina și a reduce la tă-
cere criticile mediatice. Astfel, în acest caz, sistemul mediatic, ca un tot unitar, a acționat ca element 
corupt și colaborator într-un  act de corupție (Tipul 3) acceptând să desfășoare o autocenzură în  
masă.
Cazul RMGC a demonstrat în mod clar modul în care criza economică, coroborată cu lipsa unor 
abilități manageriale solide și cu o puternică polarizare politică au creat premizele pentru o „furtună 
perfectă” ce i-au permis unei singure companii, care nu a produs nimic, fără să aibă o piață și cu 
un deficit considerabil de forță de muncă, să influențeze ordinea priorităților în domeniul mediatic, 
în complicitate cu directori de presă și cu jurnaliști. Cazul a demonstrat și cât de puternice sunt in-
teresele reciproce ale părților implicate. Epopeea RMGC s-a întins pe o perioadă de 10 ani, timp în 
care compania a beneficiat de sprijinul vădit sau mascat al tuturor instituțiilor statului român. Un 
alt element care a putut fi observat în urma analizării conduitei media a fost acela că atunci când au 
existat interese economice comune, indiferent de partidul politic, relatările din presă au fost simila-
re, pe toate canalele.  
Ceea ce este foarte important de observat referitor la atitudinea presei a fost absența aproape în 
totalitate a oricăror discuții privind eventuale acte de corupție asociate cu proiectul de minerit. Cu 
excepția câtorva dezvăluiri izolate făcute de unii jurnaliști sau de câteva proiecte mediatice (Mihai 
Goțiu, RISE Project), eventuala existență a unor posibile acte de corupție legate de proiectul RMGC 
per ansamblu nu a reprezentat un subiect de abordat pentru presa din România. Într-un fel, acțiunile 
și comportamentul mediatic corupt s-au „pierdut” în peisajul mai amplu al corupției și au influențat 
jurnaliștii să nu investigheze sau să relateze despre corupția existentă la nivelul autorităților de stat.
O altă problemă care a ieșit la lumină prin povestea de un deceniu a RMGC este cea a vulnerabilității 
jurnaliștilor și a lipsei de internalizare a standardelor profesionale.  Cu excepția unor reacții punctu-
ale, în cadrul comunității de presă nu a existat nicio mișcare profesională semnificativă. Dimpotrivă, 
cei care au avut de câștigat de pe urma stimulentelor oferite de RMGC au răspuns agresiv criticilor 
aduse companiei, invocând tocmai conceptul de jurnalism etic și corect.
Nu în cele din urmă, acest caz a arătat modul în care rețelele sociale, cetățenii implicați și mijloacele 
alternative de informare pot prelua nevoia publică de informație, lăsând în urmă presa tradițională 
și contribuind și mai mult la pierderea credibilității acesteia. Încă o dată, subiectul RMGC a de-
monstrat faptul că nicio informație nu poate fi secretizată sau ascunsă de beneficiarul ei de drept, și 
anume publicul. 

3 http://www.paginademedia.ro/2014/05/media-fact-book-piata-de-publicitate-estimata-la-306-milioane-de-euro-in-2014
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Studiul de caz 3: Bacteristan
Cazul a analizat felul în care un ziar de sport - Gazeta Sporturilor - a alcătuit o puternică 
echipă de anchetă și a demascat cazuri majore de corupție, ieșind din sfera domeniului spor-
tiv. A relatat în principal subiectul cunoscut sub denumirea Bacteristan, anchetele privind 
igiena precară din spitalele din România, subiect care a izbucnit după ce mai multe persoa-
ne rănite în incendiul din clubul Colectiv au murit din cauza infecțiilor intraspitalicești. A 
ieșit la iveală o rețea cu rădăcini adânci în care erau implicate companii private și instituții 
de stat, în care au fost organizate licitații aranjate, achiziții publice la prețuri supraestimate 
și au existat suspiciuni de spălare de bani. De asemenea, ancheta s-a extins și asupra altor 
cazuri de corupție în care au fost implicați foștii miniștri Monica Iacob-Ridzi și Elena Udrea, 
demascate de același ziar. 
Investigațiile amănunțite și care au avut impact asupra sistemului s-au caracterizat prin 
faptul că au fost autentice și au rezultat din munca de teren desfășurată de jurnaliștii GSP. 
Din acest punct de vedere, Cătălin Tolontan și echipa sa au intrat în rolul pozitiv-activ pe 
care un jurnalist îl poate avea în procesul de descoperire și combatere a corupției: acela de 
“Inițiator/Investigator al unui subiect de corupție”, Tipul 1 conform tipologiei propuse de 
noi. În misiunea lor de aflare a adevărului, reporterii GSP au reușit să atragă persoane din 
interior și denunțători, în timp ce jurnaliștii acționau ca verificatori ai faptelor. 
Destul de important este faptul că, deși erau de departe cei mai puternici, și alți jurnaliști 
au redactat și publicat articole pe aceeași temă, (în special articolele lui Ovidiu Vanghele,  
jurnalist de investigație cu experiență care lucrează pentru propriul său proiect editorial, 
Centrul de Investigații Media și pentru Euractiv.ro4). Pe de altă parte, multe alte publicații 
au semnalat și au redifuzat articolele GSP, atribuindu-le meritul cuvenit. Procedând astfel, 
aceste organizații media au întrunit criteriile rolului de reporter/facilitator pentru subiecte 
de corupție (Tipul 2 din tipologia propusă aici). 
Acesta este considerat cel mai mare caz de corupție demascat vreodată de presa din Ro-
mânia, nu în ceea ce privește sumele de bani vehiculate, deoarece în trecut au fost expuse 
cazuri în care au fost implicate sume mai mari de bani, ci în ceea ce privește amploarea 
rețelei corupte, numărul de persoane afectate, precum și efectele la nivel instituțional. La 
doar o lună de la apariția primului articol, subiectul a devenit viral, ministrul Sănătății a 
demisionat, manageri de spitale și doctori de renume au fost plasați sub investigații, au fost 
anunțate schimbări de politică și s-a recunoscut faptul că această problemă a reprezentat o 
amenințare la adresa siguranței naționale. Dar, probabil, cel mai puternic efect a fost acela 
că presa și jurnaliștii și-au redobândit încrederea publicului și mândria asociată profesiei 
lor, care se pierduseră de-a lungul anilor. Acest lucru se poate observa în miile de comen-
tarii publice, în special pe Facebook, dar și în avalanșa de suținători din rândul celorlalți 
jurnaliști si agenții de presă care activează într-o profesie dezbinată de o concurență acerbă 
și caracterizată printr-o solidaritate destul de slabă. 
Au existat câteva elemente care au facilitat impactul acestei investigații. În primul rând, tre-
buie să menționăm consistența, perseverența și acuratețea reportajelor realizate de GSP. 
Echipa GSP a lucrat cu mai multe surse, a publicat dovezi ori de câte ori a fost posibil, a lan-
sat o campanie media doar atunci când a avut certitudinea că toate faptele au fost verificate. 
În al doilea rând trebuie să subliniem angajamentul și rezistența de care jurnaliștii au 
dat dovadă. Ei au fost supuși atacurilor din toate părțile, au fost puși sub urmărire, iar 
investigațiile lor au fost politicizate de către un grup politic împotriva celuilalt.  Echipa GSP 

4 http://www.euractiv.ro/economic/caracatita-hexi-pharma-aripa-informatii-o-firma-din-trust-face-ordine-in-arhi-
vele-spitalelor-4301
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a răspuns public tuturor acestor presiuni prezentând varianta sa a poveștii, într-o manieră 
neutră și fără să formuleze acuzații.  
În al treilea rând, dimensiunea în sine a investigațiilor și impactul emoțional  au contribu-
it la menținerea epopeii dezinfectanților în presa de actualitate. De asemenea, un alt avantaj 
a fost acela că și alte echipe de investigație analizau simultan acest subiect sau subiecte simi-
lare, fapt care a ajutat la crearea unei mase critice de cititori, în continuă creștere. Este demn 
de reținut faptul că aceste subiecte au circulat și diverse publicații (printre care Centrul de 
Investigații Media, Euractiv, Hotnews, România Curată) făceau referire reciprocă la subiec-
tele lor. Aceasta constituie o dezvoltare remarcabilă, dat fiind faptul că în presa din România 
practica obișnuită este de a ignora subiectele concurenței sau de a le copia în întregime, fără 
a menționa sursa inițială. 
În al patrulea rând, trebuie să subliniem existența unui context politic favorabil în cadrul 
căruia s-a derulat întreaga dramă. Guvernul lui Dacian Cioloș a venit la putere după incen-
diul din Colectiv și a acționat în mod consecvent pentru asigurarea transparenței activității 
guvernului. 
Nu în ultimul rând, seria de reportaje publicate de GSP nu a fost interpretată sau realizată 
în manieră comercială, cu scopul de a atrage profit, ci ca un demers de interes public. Ar-
ticolele zilnice care dezvăluiau pas cu pas dimensiunile uriașe ale acestei rețele de corupție 
și lipsa de interes din partea autorităților statului au fost publicate pe blogul personal al lui 
Tolontan și redifuzate de GSP. Între timp, publicația și-a păstrat atenția asupra evenimente-
lor sportive, respectându-și audiența principală și nu s-a bazat numai pe publicitatea uriașă 
dobândită în urma investigației. Conform lui Tolontan, în pofida traficului masiv pe Inter-
net, investigațiile au „condus la o creștere a tirajului aproape de valoarea zero” pentru GSP.

Studiul de caz 4: Serviciile secrete „probabil prea virulente”
Acest al patrulea caz a apărut aproape ca o alegere naturală în urma analizei efectuate pen-
tru pregătirea primelor trei, după ce s-a observat apariția frecventă și repetată a anumitor 
nume și instituții. De-a lungul anilor, serviciile de informații s-au infiltrat în redacții, au 
conturat dezbaterea publică din România și au câștigat încrederea publicului, în defavoarea 
jurnaliștilor. Studiind câteva cazuri de corupție din România, implicarea presupusă ori con-
firmată a serviciilor de informații a apărut ca o trăsătură comună.
În cazul «gardianul șantajist», principalele instrumente utilizate atât pentru demascare, 
cât și pentru șantaj, au fost stenogramele convorbirilor personale sau documentele private. 
Dacă pentru documentele sensibile, sursa de proveniență s-a dovedit a fi chiar Agenția 
Națională de Integritate, sursa de proveniență a stenogramelor convorbirilor înregistrate a 
rămas incertă. Conform presei, unele dintre ele au fost stenograme ale interceptărilor care 
s-au desfășurat în spații publice (la restaurant), în timp ce altele au fost ale convorbirilor 
interceptate în mașină. Se vehiculează ideea că interceptarea a fost realizată de către De-
partamentul de Informații și Protecție Internă (DGIPI) - serviciul intern de informații al 
Ministerului de Interne. DGIPI a negat orice implicare în acest caz. Nu au fost desfășurate 
investigații suplimentare pentru clarificarea acestui aspect.
În cazul RMGC acest lucru a fost mai puțin vizibil și mai puțin dezbătut, la fel ca majoritatea 
subiectelor care aveau legătură cu proiectul Roșia Montană Gold Corporation (RMGC). Cu 
toate acestea, legăturile sunt de necontestat. Deși întregul proiect RMGC a fost inițiat în 
1995,  abia în septembrie 2013 o comisie parlamentară ad-hoc i-a invitat, printre alții, pe 
șefii SRI și SIE pentru a discuta „fiabilitatea RMGC și posibilele influențe asupra procesului de-
cizional”. În declarația sa, directorul SRI George Maior a spus că SRI a transmis peste 500 
de rapoarte referitoare la Roșia Montană, în perioada 1999-2013. Subiectul Roșia Montană 
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apare și în Monografia SRI - 25 de ani în care se menționează că „din nefericire” investiția a 
fost împiedicată de „atitudini/reacții induse în diverse medii, plasate fie în spectrul susținerii, fie 
în cel al opoziției față de proiect”5.
Legătura dintre subiectul Bacteristan și serviciile de informații a fost evidentă încă de la 
bun început. La începutul lunii mai 2016, jurnaliștii GSP au publicat afirmațiile unui doctor 
care a declarat că informase deja de 8 ani SRI despre problema dezinfectanților. În aceeași 
zi (9 mai) SRI a precizat într-un comunicat de presă că serviciul a transmis către cei abilitați 
peste 100 de rapoarte, dintre care unele și despre infecțiile nozocomiale (intraspitalicești). 
Patru dintre rapoarte făceau referire la organizarea de licitații aranjate pentru favorizarea 
companiei aflate în centrul scandalului, Hexi Pharma, la contracte preferențiale, la încălca-
rea termenilor de referință pentru licitații sau la proceduri de achiziție defectuoase. Aceste 
rapoarte au fost transmise către trei autorități locale și către Ministrul Sănătății6. În mod 
ironic, și spitalul SRI a cumpărat produse Hexi Pharma, dar a reziliat contractul după ce a 
observat nereguli privind procedura de licitație. 
În spațiul public românesc a avut loc o întreagă dezbatere neplăcută și anevoioasă cu privire 
la prezența ofițerilor acoperiți în presa din România, la toate nivelurile: reporteri, moderatori 
de emisiuni, formatori de opinie, editori și deținători sau beneficiari ai organizațiilor media. 
S-au făcut schimburi de acuzații, unele persoane au recunoscut deschis că au colaborat cu 
fosta Securitate (printre care și Sorin Roșca Stănescu), pe când altele au spus că au fost 
recrutate sau că li s-au propus funcții în cadrul serviciilor de informații în perioada când 
lucrau ca jurnaliști. În ianuarie 2015, George Maior, șeful Serviciului Român de Informații, a 
recunoscut public, într-un interviu pentru B1TV, ceea ce deja toată lumea bănuia: și anume 
faptul că instituția pe care o conducea are ofițeri sub acoperire care lucrează în media. “Exis-
tă ofițeri acoperiți SRI în media, iar această practică există și în alte state democratice. (...) Misiu-
nea lor este de a strânge informații care au legătură cu securitatea națională a țării”.7 , a spus acesta. 
El a mai adăugat, de asemenea, că un astfel de ofițer acoperit reprezintă o “armă puternică” 
pentru orice serviciu secret.
Cu sau fără prezența presupușilor ofițeri acoperiți în redacții, oricine poate observa caracte-
rul părtinitor, într-o oarecare măsură, al presei. Acest lucru este vizibil în mod special atunci 
când ajung în spațiul public subiecte legate de securitatea națională sau elemente de pe lista 
de priorități a SRI, cum ar fi stocarea datelor, legislația referitoare la cartelele SIM preplătite 
sau securitatea cibernetică națională.
În ianuarie 2015, după ce Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională 
legea privind înregistrarea obligatorie pentru cartelele SIM preplătite, George Maior și-a 
exprimat public nemulțumirea. «Dacă se va întâmpla o catastrofă, voi ști spre cine să arăt cu 
degetul», a declarat George Maior ca urmare a deciziei CCR8. După o săptămână, el a demi-
sionat. Ulterior, a recunoscut că demisia lui a avut legătură cu eșecul legilor Big Brother „pe 
care, probabil, le-am susținut cu prea multă virulență”.9

Trebuie remarcată omniprezența serviciilor de informații în dezbateri pe subiecte sensibile 
și în interiorul diferitelor instituții care nu au o legătură directă cu securitatea națională. 
Când Agenția Națională de Administrare Fiscală și-a intensificat activitățile pentru a reduce 

5  http://opiniatransilvana.ro/rosia-montana-in-monografia-sri/
6 http://www.euractiv.ro/justitie/sri-a-dat-patru-informari-in-cinci-ani-pe-subiectul-hexi-pharma-una-singura-ca-
tre-ministerul-sanatatii-4431
7 http://www.evz.ro/directorul-serviciului-roman-de-informatii-george-maior-este-invitatul-emisiunii-lumini-si-
umbre.html
8 http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Recent+reconfirmat+la+sefia+SRI+George+Maior+critica+CCR+
pentru+
9 http://www.gandul.info/politica/george-maior-fostul-sef-al-sri-de-ce-mi-am-dat-demisia-14029593
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evaziunea fiscală și a demarat raiduri la sediile societăților, în martie 2015, Prim Ministrul 
Victor Ponta a confirmat că 140 de ofițeri SRI au fost detașați să sprijine ANAF. „Este ceva 
normal”, a spus acesta.10  În septembrie 2015, au intrat în vigoare noile reglementări privind 
jocurile de noroc online. Jucătorii români pot utiliza numai site-uri autorizate de Oficiul 
Național pentru Jocuri de Noroc. În cazul în care încearcă să acceseze site-uri neautorizate, 
este afișat un mesaj de avertizare pentru a-i împiedica să încalce legea. Puțini oameni știu 
că, de fapt, mesajul este generat printr-un server al Serviciilor de Telecomunicații Speciale 
(STS), către care sunt direcționate toate posibilele accesări ilegale. Atunci când a fost întrebat 
de ce trebuie ca STS să facă acest lucru și nu furnizorii individuali de servicii de Internet, 
ONJN a răspuns: «Ei s-au oferit».11 SRI face turnee prin licee, prezentându-le elevilor opor-
tunități de carieră promițătoare. 
În anul 2016, SNSPA a anulat un concurs pentru ocuparea unui post de lector după ce 
comunitatea academică din cadrul școlii a dezvăluit că singurele două persoane care au 
candidat, fără ca măcar să aibă un contracandidat (după ce respectivul contracandidat s-a 
retras) pentru postul disponibil, erau angajate ale SRI și dețineau deja funcții didactice în 
cadrul Academiei Naționale de Informații.12

SRI a inițiat o nouă modalitate de comunicare cu publicul larg, atrăgând cu succes publicul 
din rețelele sociale, folosindu-se de postări hazlii, sfaturi practice despre securitatea ciber-
netică, despre cum să reacționezi în cazul amenințărilor cu bombă și, bineînțeles, postând 
noutăți despre activitatea serviciului. Pagina Serviciului este urmărită de mai mult de 50.000 
de persoane.

VII. Concluzii

Cele patru studii de caz prezentate descriu un ecosistem media foarte complicat și sinuos, cu 
jurnaliști și organizații de presă care adoptă atât roluri pozitive, cât și roluri negative în de-
mascarea corupției. Nu este ceva neobișnuit pentru un astfel de tip de jurnalist/organizație 
să joace uneori un rol dual. Nu este ceva neobișnuit ca aceeași tehnică jurnalistică - precum 
utilizarea surselor anonime sau a scurgerilor de informații - să fie folosită și în sens bun, și 
în sens rău. Aceasta denotă faptul că discuția despre rolul jurnalistului și presei în comba-
terea corupției este lipsită de consistență, că lipsesc soluțiile general valabile, iar relevanța 
depinde foarte mult de contextul existent. De asemenea, studiile au indicat faptul că presa 
este influențată și uneori controlată de interese non-editoriale (actori politici, din mediul de 
afaceri sau din cadrul serviciilor de informații).

Pe scurt, principalele concluzii sunt rmătoarele:
1.  Ratele ridicate de încredere în presă au început să se erodeze odată ce polarizarea politică 

a devenit foarte vizibilă și au continuat pe măsură ce presa în sine și vectorii acesteia (în 
principal gazdele talk show-urilor) au devenit nu doar instrumente în care se reflectau 
anumite puncte de vedere politice, ci și combatanți activi în lupta politică.

2.  Percepția instrumentalizarii politice a presei este atât de larg răspândită în rândul publi-
cului astfel încât oamenii au ajuns să spună că un ziarist lucrează «pentru» un proprietar 

10  http://www.nasul.tv/exploziv-ponta-confirma-ca-in-spatele-actiunilor-anaf-stau-ofiteri-acoperiti-sri/
11 Autorul acestui articol a participat la respectiva întâlnire, însă presa nu a relatat nimic despre acest subiect.
12 Mai mult decât atât, cele două persoane erau soțiile directorului adjunct al SRI, respectiv, prim adjunctului procu-
rorului general al României. http://www.romaniacurata.ro/comunitatea-academica-din-snspa-reactioneaza-impo-
triva-imixtiunii-sri-in-spatiul-universitar/
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sau o personalitate politică care controlează un mediu mai degrabă decât „cu” mediul 
dat. În plus, există percepția răspândită cum că jurnaliștii trebuie să urmeze ordinele care 
le sunt date de către proprietarii lor (nu neapărat de către editorii lor, adesea acesta fiind 
cazul).

3.  Standardele profesionale jurnalistice există pe hârtie, dar nu sunt puse în aplicare în mod 
consecvent sau în general respectate. Nu există nici un mecanism eficient și autentic de 
autoreglementare la scară națională. Mai mult decât atât, însăși ideea de conduită deon-
tologică este o chestiune de bătaie de joc în unele cercuri jurnalistice.

4.  Studii recente între jurnaliști, editori și manageri media au indicat un grad ridicat de auto-
cenzură. Mai mult decât atât, jurnaliștii prezintă semne a ceea ce poate fi numită obediență 
preemptivă: nu mai este nevoie să se pună în aplicare cenzura, deoarece la ei vine în 
mod natural pentru că încearcă să ghicească ceea ce se așteaptă de la ei. Comunitatea 
jurnalistică este dominată de frică - nu de vătămare fizică sau de represalii, ci de pierderea 
locului de muncă.

5.  Investigațiile jurnalistice sunt relativ rare, deoarece acestea sunt costisitoare și pot avea 
consecințe negative asupra ziarelor și jurnaliștilor în cauză. Puține redacții își permit să 
creeze și să mențină echipe de investigație. În consecință, cea mai mare parte a eforturilor 
de investigație se bazează pe proiecte bazate pe grant-uri sau pe grupuri specializate de 
jurnaliști independenți.

6.  Fenomenul de „pack journalism” este destul de frecvent în România: majoritatea pre-
sei acoperă aceleași povești pentru că sursa este de obicei publică. Este rezultatul unei 
practici prezente în redacțiile din România prin care editorii aplică sancțiuni (de obicei, 
amenzi, întreruperi de salariu) acelor jurnaliști care au „ratat” povești, chiar dacă acele 
povești erau materiale exclusive ale unei alte publicații/canal concurent. Criza economică 
a decimat personalul editorial și a dus la reducerea numărului de jurnaliști care trebuie 
să acopere acest gol.

7.  În ciuda faptului că jurnalismul este prin excelență o activitate de interes public, unii 
dintre jurnaliștii români și proprietarii de media abuzează acest statut și se folosesc de 
influența lor editorială cu scopul de a-și promova propriul interes. Astfel, în România au 
existat cazuri de jurnaliști acuzați, urmăriți penal și condamnați pentru șantaj.

8.  În timp ce analizam relația dintre presă și a corupție și rolul jurnalismului și al jurnaliștilor 
în lupta împotriva corupției din România, presupuse sau legături confirmate cu serviciile 
secrete s-au remarcat drept o trăsătură comună în diferite cazuri. Aceste legături au luat 
multe forme: fie subiectul a fost de interes național, ori persoanele implicate au fost în 
poziții de rang înalt și, astfel, au avut posibilitatea de a influența securitatea națională sau 
jurnaliștii au fost acuzați că s-au lăsat manipulați de către serviciile secrete.
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