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I�depe�de�ţa �ur�a�istică. Principiile

Pri�cipiile:

- Independenţa jur�a�iştilor din R��ânia este protejată de Constituție, 
de alte legi şi norme, ca şi de codurile de autoreglementare ale breslei;

- aceleaşi documente stabilesc obligaţiile şi limitele legale şi 
deontologice ale activităţii de jurnalist.
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Artic��u� 30

(1) !ibertatea de expri�are a g��duri��r� a �pi�ii��r sau a credi�ţe��r şi �ibertatea creaţii��r de 
�rice fe�� pri� viu grai� pri� scris� pri� i�agi�i� pri� su�ete sau pri� a�te �i���ace de c��u�icare 
�� pub�ic� su�t i�vi��abi�e.

(2) Ce�(ura de �rice fe� este i�ter(isă.

(3) !ibertatea presei i�p�ică şi �ibertatea de a ��fii�ţa pub�icaţii.
(4) *ici� pub�icaţie �u p�ate fi supri�ată.

(5) !egea p�ate i�pu�e �i���ace��r de c��u�icare �� �asă �b�igaţia de a face pub�ică sursa 
fi�a�ţării.

(6) !ibertatea de expri�are �u p�ate pre�udicia de��itatea� ���area� viaţa particu�ară a 
pers�a�ei şi �ici dreptu� �a pr�pria i�agi�e.

(7) Su�t i�ter(ise de �ege defăi�area ţării şi a �aţiu�ii� ��de��u� �a ră(b�i de agresiu�e� �a ură
�aţi��a�ă� rasia�ă� de c�asă sau re�igi�asă� i�citarea �a discri�i�are� �a separatis� terit�ria� sau 
�a vi��e�ţă pub�ică� precu� şi �a�ifestări�e �bsce�e� c��trare bu�e��r ��ravuri.

(8) Răspu�derea civi�ă pe�tru i�f�r�aţia sau pe�tru creaţia adusă �a cu��şti�ţă pub�ică revi�e 
edit�ru�ui sau rea�i(at�ru�ui� aut�ru�ui� �rga�i(at�ru�ui �a�ifestării artistice� pr�prietaru�ui 
�i���cu�ui de �u�tip�icare� a� p�stu�ui de radi� sau de te�evi(iu�e� �� c��diţii�e �egii. De�icte�e de 
presă se stabi�esc pri� �ege.

C��stituţia R����iei 1 !ibertatea de 
expri�are
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C��stituţia R����iei 1 Dreptu� �a i�f�r�aţie

Artic��u� 31

(1) Dreptu� pers�a�ei de a avea acces �a �rice i�f�r�aţie de i�teres pub�ic �u p�ate fi ��grădit.

(2) Aut�rităţi�e pub�ice� p�trivit c��pete�ţe��r ce �e revi�� su�t �b�igate să asigure i�f�r�area 
c�rectă a cetăţe�i��r asupra treburi��r pub�ice şi asupra pr�b�e�e��r de i�teres pers��a�.

(3) Dreptu� �a i�f�r�aţie �u trebuie să pre�udicie(e �ăsuri�e de pr�tecţie a ti�eri��r sau 
securitatea �aţi��a�ă.

(4) 2i���ace�e de i�f�r�are �� �asă� pub�ice şi private� su�t �b�igate să asigure i�f�r�area 
c�rectă a �pi�iei pub�ice.

(5) Servicii�e pub�ice de radi� şi de te�evi(iu�e su�t aut����e. E�e trebuie să gara�te(e 
grupuri��r s�cia�e şi p��itice i�p�rta�te exercitarea dreptu�ui �a a�te�ă. 3rga�i(area acest�r 
servicii şi c��tr��u� par�a�e�tar asupra activităţii ��r se reg�e�e�tea(ă pri� �ege �rga�ică.
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!egea audi�vi(ua�u�ui 

ART. 6

(1) Ce�(ura de �rice fe� asupra c��u�icării audi�vi(ua�e este i�ter(isă.

(2) I�depe�de�ţa edit�ria�ă a fur�i(�ri��r de servicii �edia audi�vi(ua�e este recu��scută şi 
gara�tată de pre(e�ta �ege.

(3) Su�t i�ter(ise i�geri�ţe de �rice fe� �� c��ţi�utu�� f�r�a sau ��da�ităţi�e de pre(e�tare a 
e�e�e�te��r servicii��r �edia audi�vi(ua�e� di� partea aut�rităţi��r pub�ice sau a �ricăr�r 
pers�a�e fi(ice sau �uridice� r����e �ri străi�e.

(4) *u c��stituie i�geri�ţe deci(ii�e şi i�strucţiu�i�e av��d caracter ��r�ativ� e�ise de C��si�iu� 
*aţi��a� a� Audi�vi(ua�u�ui �� ap�icarea pre(e�tei �egi şi cu respectarea disp�(iţii��r �ega�e� 
precu� şi a ��r�e��r privi�d drepturi�e ��u�ui� prevă(ute �� c��ve�ţii�e şi tratate�e ratificate de 
R����ia.

(5) *u c��stituie i�geri�ţe prevederi�e cupri�se �� c�duri�e de c��duită pr�fesi��a�ă pe care 
�ur�a�iştii şi fur�i(�rii de servicii �edia audi�vi(ua�e �e ad�ptă şi pe care �e ap�ică �� cadru� 
�eca�is�e��r şi structuri��r de aut�reg�e�e�tare a activităţii ��r� dacă �u c��travi� disp�(iţii��r 
�ega�e �� vig�are.

ART. 7
(1) Caracteru� c��fide�ţia� a� surse��r de i�f�r�are uti�i(ate �� c��ceperea sau e�ab�rarea de 
ştiri� de e�isiu�i sau de a�te e�e�e�te a�e servicii��r de pr�gra�e este gara�tat de pre(e�ta 
�ege.
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!egea audi�vi(ua�u�ui 

(2) 3rice �ur�a�ist sau rea�i(at�r de pr�gra�e este �iber să �u de(vă�uie date de �atură să
ide�tifice sursa i�f�r�aţii��r �bţi�ute �� �egătură directă cu activitatea sa pr�fesi��a�ă.

(4) C��fide�ţia�itatea surse��r de i�f�r�are �b�igă� �� schi�b� �a asu�area răspu�derii pe�tru 
c�rectitudi�ea i�f�r�aţii��r fur�i(ate.

(5) Pers�a�e�e care� pri� efectu� re�aţii��r ��r pr�fesi��a�e cu �ur�a�iştii� iau cu��şti�ţă de 
i�f�r�aţii de �atură să ide�tifice � sursă pri� c��ectarea� tratarea edit�ria�ă sau pub�icarea 
acest�r i�f�r�aţii� be�eficia(ă de aceeaşi pr�tecţie ca �ur�a�iştii.

ART. 8

(1) Aut�rităţi�e pub�ice abi�itate asigură� �a cerere�

a) pr�tecţia �ur�a�işti��r �� ca(u� �� care aceştia su�t supuşi u��r presiu�i sau a�e�i�ţări de 
�atură să ��piedice �ri să restr��gă �� ��d efectiv �ibera exercitare a pr�fesiei ��r6

b) pr�tecţia sedii��r şi a ��ca�uri��r radi�difu(�ri��r� �� ca(u� �� care acestea su�t supuse u��r 
a�e�i�ţări de �atură să ��piedice sau să afecte(e �ibera desfăşurare a activităţii ��r.

(2) Pr�tecţia �ur�a�işti��r şi a sedii��r sau a ��ca�uri��r radi�difu(�ri��r� �� c��diţii�e a�i�. (1)� �u 
trebuie să devi�ă pretext pe�tru a ��piedica sau a restr��ge �ibera exercitare a pr�fesiu�ii �ri a 
activităţii acest�ra.

ART. 9

Desfăşurarea de perche(iţii �� sedii�e sau ��ca�uri�e radi�difu(�ri��r �u trebuie să pre�udicie(e 
�ibera expri�are a �ur�a�işti��r şi �ici �u p�ate suspe�da difu(area pr�gra�e��r.

6
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!egea audi�vi(ua�u�ui 

ART. 40

Este i�ter(isă difu(area de pr�gra�e care c��ţi� �rice f�r�ă de i�citare �a ură pe c��sidere�te 
de rasă� re�igie� �aţi��a�itate� sex sau �rie�tare sexua�ă.

ART. 41

(1) 3rice pers�a�ă fi(ică sau �uridică� i�difere�t de �aţi��a�itate� a�e cărei drepturi sau i�terese 
�egiti�e� �� specia� reputaţia şi i�agi�ea pub�ică� au f�st �e(ate pri� pre(e�tarea de fapte 
i�exacte �� cadru� u�ui pr�gra�� be�eficia(ă de dreptu� �a rep�ică sau �a rectificare.

7
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!egea 4181994

ART. 1

Se ��fii�ţea(ă S�cietatea R����ă de Radi�difu(iu�e (SRR) şi S�cietatea R����ă de 
Te�evi(iu�e (SRTV)� ca servicii pub�ice aut����e de i�teres �aţi��a�� i�depe�de�te edit�ria�
(...)
ART. 3

(1) SRR și SRTV au �b�igaţia să asigure� pri� ��treaga ��r activitate� p�ura�is�u�� �ibera 
expri�are a idei��r şi �pi�ii��r� �ibera c��u�icare a i�f�r�aţii��r� precu� şi i�f�r�area c�rectă a 
�pi�iei pub�ice.

ART. 8

(1) Aut����ia și i�depe�de�ța edit�ria�ă a servicii��r pub�ice de radi�difu(iu�e și de te�evi(iu�e 
su�t gara�tate pri� �ege� iar pr�gra�e�e acest�ra su�t �cr�tite de �rice i�geri�țe a�e aut�rități��r 
pub�ice� precu� și de i�f�ue�țe�e �ricăr�r partide� f�r�ațiu�i s�cia�1p��itice� si�dica�e� 
�rga�is�e c��ercia�e și ec����ice sau grupuri de presiu�e.

(2) *u c��stituie i�geri�țe ap�icarea ��r�e��r �b�igat�rii stabi�ite de C��si�iu� *ați��a� a� 
Audi�vi(ua�u�ui� î� c��diții�e !egii audi�vi(ua�u�ui (…).

8



RRI™ 
 2011

[ www.rri.ro ]

9

C�du� de��t���gic u�ificat� ad�ptat de 
Convenția 3rganizaţiilor de 2edia

(�ct��brie 2009)

1. :UR*A!ISTU! ŞI 2ASS12EDIA
1.2. :ur�a�istu� �şi va exercita pr�fesia �� sc�pu� servirii i�teresu�ui pub�ic� c��f�r� pr�priei sa�e 
c��ştii�ţe şi �� ac�rd cu pri�cipii�e prevă(ute de ��r�e�e pr�fesi��a�e şi pre(e�tu� C�d 
De��t���gic.
2. I*TEGRITATE
2.1. :ur�a�istu� este dat�r să se��a�e(e �eg�i�e�ţa� i��ustiţia si abu(u� de �rice fe�.
2.2 :ur�a�istu� are dreptu� de a fi i�f�r�at� �a a�ga�are� asupra p��iticii edit�ria�e a i�stituţiei 
�ass �edia.
2.3. :ur�a�istu� are dreptu� de a se �pu�e ce�(urii de �rice fe�.

2.4. :ur�a�istu� are dreptu� �a c�au(a de c��ştii�ţă. E� are �ibertatea de a refu(a �rice de�ers 
�ur�a�istic ��p�triva pri�cipii��r eticii �ur�a�istice sau a pr�prii��r c��vi�geri. Această �ibertate 
derivă di� �b�igaţia �ur�a�istu�ui de a i�f�r�a pub�icu� cu bu�ă1credi�ţă.

3. C3*F!ICTE DE I*TERESE

3.1. :ur�a�istu� va evita să se af�e ��tr1� situaţie de c��f�ict de i�terese. I�stituţii�e �ass �edia 
v�r asigura �ur�a�istu�ui u� �ediu de �ucru �� care se practică � separare t�ta�ă a activităţi��r 
�ur�a�istice de ce�e ec����ice.
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C�du� de��t���gic u�ificat� ad�ptat de 
C��ve�ția 3rga�i(aţii��r de 2edia 

(�ct��brie 2009)

4. CAD3URI� SP3*S3RI>ĂRI ŞI A!TE BE*EFICII

4.1. F���sirea statutu�ui de �ur�a�ist şi a i�f�r�aţii��r �bţi�ute �� exercitarea �eseriei pe�tru a 
�bţi�e be�eficii pers��a�e sau �� fav�area u��r terţe părţi este i�acceptabi�ă şi c��stituie � 
gravă ��că�care a ��r�e��r de��t���gice.
4.3. @� exercitarea pr�fesiei şi �� re�aţii�e pe care �e ��treţi�e cu aut�rităţi�e pub�ice sau cu 
diverse pers�a�e �uridice de drept privat (s�cietăţi c��ercia�e� fu�daţii� as�ciaţii� partide� etc)� 
�ur�a�istu�ui �i su�t i�ter(ise ��ţe�egeri care ar putea afecta i�parţia�itatea sau i�depe�de�ţa sa.
5. C3RECTITUDI*E

5.1. :ur�a�istu� care dist�rsi��ea(ă i�te�ţi��at i�f�r�aţia� care face acu(aţii  �ef��date� 
p�agia(ă� f���seşte fără drept f�t�grafii sau ��registrări audi�1vide� sau defăi�ea(ă săv�rşeşte 
abateri pr�fesi��a�e de �axi�ă gravitate.
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I�depe�de�ţa �ur�a�istică. Realitatea

Rea�itatea:

1 Be�eficiaru� �u�cii �ur�a�işti��r di� R����ia� pub�icu�� afir�ă că �u 
prea crede �� presă şi �� i�depe�de�ţa �i���ace��r de i�f�r�are �� 
�asă!

1 3rga�i(aţii�e i�ter�aţi��a�e c��sideră că R����ia �u exce�ea(ă �a 
�ibertatea presei!

11
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@�crederea �� presă

- 32�5% di�tre resp��de�ţi au �u�tă sau f�arte �u�tă ��credere �� presă� iar 67�5% puţi�ă
sau f�arte puţi�ă ��credere, conform s��da�u�ui CBar��etru� de �pi�ie pub�ică – Adevăru� 
despre R����iaC I*SC3P Research� 27 februarie 1 4 �artie 20146 cu u� a� ��ai�te c�ta de 
��credere în mass-media era de 41�9%. De u�de scăderea bruscăE @� t�p �vera�� se af�ă
Ar�ata� cu 65% încredere� Biserica (62�3%) şi "a�dar�eria (59%)� $a p��u� �pus� 
Par�a�e�tu� (19�5%)� bă�ci�e (14�2%) şi partide�e p��itice (11�7%)+

- doar 20% dintre români cred în independenţa mass-media din ţara lor, conform 
rezultatelor unui sondaj Market Links (Sofia), comandat de Fundația ”Konrad Adenauer” (KAS), 
dat publicităţii la 27 februarie 2014. 7% cred că presa este complet independentă, iar 13% mai 
degrabă independentă. Nu mai puţin de 52% dintre respondenţi au fost de părere că 
mijloacele de informare în masă nu sunt independente (41% cred că presa este mai 
degrabă dependentă, iar 11% complet dependentă). 24% dintre respondenți spun că presa nu 
este nici independentă, nici dependentă;

- pentru 52% dintre români, televiziunea este principalul mijloc de informare în chestiuni 
legate de politică, în timp ce 29% au menţionat media online ca sursă preferată. Numai 8% au 
indicat radiourile, respectiv 7% au ziarele ca sursă preferată de informaţii politice. 

12
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@�crederea �� presă

- şi din punct de vedere al consumului mediatic televiziunile iau partea leului. 67% dintre 
subiecţi declară că televiziunea este cea care-i ajută să înţeleagă chestiunile politice 
şi economice; 50% cred ca Internetul este cel care-i ajută, 33% cred acelaşi lucru despre 
ziare. Posturile de radio sunt preferate de 24% dintre respondenţi;

- sondajul KAS plasează în topul obiectivităţii posturile TV (41%), media online (40%) 
şi posturile de radio (40%). Aici radiourile recuperează decisiv prin obiectivitate decalajul 
faţă de preferata românilor, televiziunea. Urmează la obiectivitate ziarele (27%) și revistele 
(9%).
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@�crederea pub�icu�ui �� �ass �edia di� 
R����ia� S��da� FAS şi 2arGet !i�Gs
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@�crederea pub�icu�ui �� �ass �edia di� 
R����ia� S��da� FAS şi 2arGet !i�Gs

41% 40%

27%

40%

9%

22%

67%

50%

33%

24%

7% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Posturile TV Media online Ziarele Posturile de radio Revistele Nu răspund

Obiectivitate

Ajută la înţelegerea politicii, 

economiei, societăţii



RRI™ 
 2011

[ www.rri.ro ]

16

@�crederea pub�icu�ui �� �ass �edia di� 
R����ia� S��da� FAS şi 2arGet !i�Gs
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Cum ne văd alţii?

- R��,�ia a c�b�r,t trei ��curi �� 2013� de pe 42 pe 45� �� c�asa�e�tu� ���dia� privi�d 
respectarea �ibertăţii presei rea�i.at a�ua� de �rga�i.aţia fra�ce.ă Rep�rters sa�s 
Fr��ti1res (RSF)� situ��du1se �� acest t�p după Papua *�ua Gui�ee� ��să chiar ��ai�te de 
SUA. În clasamentul care cuprinde 180 de ţări pe primul loc se situează Finlanda, urmată, în 
ordine, de Olanda, Norvegia, Luxemburg, Andorra, Liechtenstein, Danemarca, Islanda, Noua 
Zelandă şi Suedia;

- în clasamentul libertăţii presei dat publicităţii la 1 mai 2014, la Washington, de 
organizaţia neguvernamentală Freedom House, România se află pe locul 84, cu o presă 
considerată parţial liberă. Mai multe state UE au primit calificativul 'parţial liber' din punctul de 
vedere al libertăţii presei: Italia (locul 64), Ungaria (71), Bulgaria (78), Croaţia (83), România 
(84), Grecia (92). Republica Moldova este pe locul 112. Libertatea presei a înregistrat în 2013 
cel mai întunecat an din ultimul deceniu, în special în Egipt, în Turcia şi în Ucraina, dar şi în 
SUA în ceea ce priveşte problemele de securitate naţională, menţionează raportul. 
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Cum ne văd alţii?

1 Presiu�i�e ec����ice şi p��itice asupra �edia au crescut şi di� ce �� ce �ai �u�ţi
2ur�a�işti su�t c��str,�şi să �şi ce�.ure.e �pi�ii�e� p�trivit rap�rtu�ui FreeEx privi�d
�ibertatea presei �� R��,�ia �� 2013� �a�sat pe 5 �ai 2014 de Active Watch� P�trivit
acestui rap�rt� presiu�i�e asupra i�stituţii��r �edia su�t de �ai �u�te fe�uri 1 p��itice� ec����ice
sau di� partea aut�rităţi��r pub�ice.

P��iti(area discursu�ui �ediatic a f�st evide�ţiată de deci(ia u��r �ur�a�işti de a �igra �� �ediu�
p��itic şi de atacuri�e t�t �ai frecve�te ��tre �a�e�ii di� presă� �� care pred��i�ă a�e�i�ţări�e�
i��urii�e şi �i�ba�u� vu�gar.

P�trivit d�cu�e�tu�ui� u�e�e i�stituţii �edia f���sesc abu(iv dreptu� �a �iberă expri�are pe�tru a
i�ti�ida a�te pers�a�e� grupuri s�cia�e� �ustiţia� grupări p��itice. 2edia �şi aba�d��ea(ă
adese�ri �isiu�ea de a i�f�r�a� �� schi�bu� pr���vării u��r �esa�e fav�rabi�e i�terese��r u��r
e�tităţi private. U�e�e i�stituţii �edia şi u�ii �a�e�i di� presă �şi s��ea(ă c��egii de breas�ă să
�u �ai re�ate(e critic despre ei� a�e�i�ţ��d cu pr�cese� se afir�ă �� rap�rtu� citat.

18
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Realitatea. 
Ce a� făcut cu independenţa jurnalistică?

Ce s-a ales de independența jurnalistică?

1 !�curi�e c��u�e a�e �ass �edia (c��ercia�e) r����eşti actua�e� 
tab��idi(area� �a�e�i(area� beca�i(area� vi��e�ța extre�ă� 
derapa�e�e verba�e� 3TV1i(area� fa�se�e ��de�e� g�a�a după
se�(aţi��a�� vu�garitatea� atacu� �a pers�a�ă� breaGi�g �ews fără
breaGi�g �ews etc.

1 C�teva exe�p�e� CFata de �a pagi�a 5C� JŞtiri�e de �a �ra 17C� Taraf 
TV� CCa�ca�C� CU� sh�w păcăt�sC� Badea vs. Ba�ciu� KC�icG!C� 
CCia�C� 2y�e�e TV etc.
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Ce a� făcut cu independenţa jurnalistică? Ce 
siteuri preferă românii? 

Re(u�tate trafic site1uri 19 �ai 2014

Categ�rie Site Afisari Vi(ite C�ie�ti U�ici Categ�rie Site Afisari Vi(ite
C�ie�ti 
U�ici

Stiri ge�era�e www.9a�.r� 99525 22064 19228
Divertis�e�t www.a1.r� 262022 143693 118675 Tab��ide www.�ibertatea.r� 1150269 317379 230081
Arta & cu�tura www.acade�iacatave�cu.i�f� 11167 3211 2771 Divertis�e�t www.�agicf�.r� 32353 13797 10261
!ifesty�e fe�i�i� www.acasatv.r� 100676 41101 36294 Stiri ge�era�e www.�ediafax.r� 327860 162943 116251
Stiri ge�era�e www.adevaru�.r� 497072 224374 172567 Stiri ge�era�e www.�bservat�r.tv 58457 37399 34190
Stiri ge�era�e www.agerpres.r� 55091 18383 13729 Divertis�e�t www.pri�atv.r� 64040 21083 13502
Stiri ge�era�e www.a�te�a3.r� 458736 133466 89969 Divertis�e�t www.pr�ci�e�a.r� 45945 28852 25871
Ec����ic & fi�a�ciar www.busi�ess�aga(i�.r� 43280 30727 28870 Divertis�e�t www.pr�f�.r� 57523 25960 17764
Tab��ide www.ca�ca�.r� 1168091 381868 278298 Sp�rt www.pr�sp�rt.r� 745629 312425 197182
Ec����ic & fi�a�ciar www.capita�.r� 100479 66475 56708 Divertis�e�t www.pr�tv.r� 427917 285742 222569
Divertis�e�t www.ci�e�agia.r� 495801 92607 77111 Divertis�e�t www.radi�21.r� 31562 17781 13489
Tab��ide www.c�icG.r� 587693 152247 122223 Divertis�e�t www.radi�(u.r� 77361 41685 32874
Stiri ge�era�e www.c�tidia�u�.r� 96397 35443 24145 Stiri ge�era�e www.rea�itatea.�et 1017815 426766 277402
Ec����ic & fi�a�ciar www.dai�ybusi�ess.r� 20704 11994 10391 Stiri ge�era�e www.rfi.r� 6041 2768 2403
Stiri ge�era�e www.di�e�aveche.r� 7368 3443 2984 Stiri ge�era�e www.r��a�ia�ibera.r� 114231 50865 43244
Divertis�e�t www.eur�paf�.r� 32148 19072 14274 Stiri ge�era�e www.r��a�iatv.�et 695415 320532 231434
Stiri ge�era�e www.ev(.r� 593148 159992 115182 Sp�rt www.sp�rt.r� 769632 333573 212640
Sp�rt www.fa�atiG.r� 172533 95979 65381 Stiri ge�era�e www.stiri�epr�tv.r� 625785 390263 287604
Stiri ge�era�e www.ga�du�.i�f� 841257 350759 245399 Arta & cu�tura www.ti�es�ewr��a�.r� 85509 29663 22431
Sp�rt www.gsp.r� 988162 293942 182224 !ifesty�e fe�i�i� www.viva.r� 48168 6884 6328
Stii�ta & cercetare www.hist�ria.r� 44359 26205 21787 Ec����ic & fi�a�ciar www.wa��1street.r� 94196 49131 43597
Stiri ge�era�e www.�ur�a�u�.r� 209404 108207 92635 Ec����ic & fi�a�ciar www.(f.r� 226260 109476 81291
Divertis�e�t www.Ga�a�d.r� 223190 155230 126576 Stiri ge�era�e www.(iare.c�� 614372 176836 133592

Sursa� http�88www.brat.r�8sati8re(u�tate8



RRI™ 
 2011

[ www.rri.ro ]

21

Ce a� făcut cu independenţa jurnalistică? Ce 
publicaţii citesc românii? Tabloide sau quality?

3ct��brie 1 Dece�brie 2013 (cifre de difu(are)

Pub�icatie Edit�r Categ�rie Peri�dicitate Tip Arie Tira� brut
T�ta� 
va�(ari T�ta� difu(at

Capita� Editura Eve�i�e�tu� si Capita� Ec����ic&fi�a�ciar Sapta�a�a� p�atita *ati��a� 11485 7393 7614
Cia�! Pe�p�e 2aga(i�e Divisi�� Vedete Bi�u�ar p�atita *ati��a� 31050 16804 17209
C�icG Adevaru� H��di�g Tab��ide C�tidia� p�atita *ati��a� 154528 125477 125822
Eve�i�e�tu� >i�ei Editura Eve�i�e�tu� si Capita� C�tidia� ge�era�ist �ati��a� C�tidia� p�atita *ati��a� 20472 13609 13840
Ga(eta Sp�rturi��r C��verge�t 2edia Sp�rt C�tidia� p�atita *ati��a� 47058 28137 28832
:ur�a�u� *ati��a� I�tact Pub�ishi�g C�tidia� ge�era�ist �ati��a� C�tidia� p�atita *ati��a� 16575 10428 10701
!ibertatea Ri�gier R��a�ia Tab��ide C�tidia� p�atita *ati��a� 116790 78427 78793
PR3 Sp�rt 2ediafax Gr�up Sp�rt C�tidia� p�atita *ati��a� 10029 7692 8473
Ri�g Ri�g 2edia Gr�up C�tidia� ge�era�ist gratuit C�tidia� gratuita !�ca� 100000 0 100000
Spy Pe�p�e 2aga(i�e Divisi�� Vedete Bi�u�ar p�atita *ati��a� 21457 11486 11905
St�ry Burda 2edia Bucuresti Ce�ebritati Bi�u�ar p�atita *ati��a� 15000 5779 6111
Viva Ri�gier R��a�ia Ce�ebritati !u�ar p�atita *ati��a� 20433 8603 10482
>iaru� Fi�a�ciar 2ediafax Gr�up Ec����ic&fi�a�ciar C�tidia� p�atita *ati��a� 10465 8620 9538

Sursa� http�88www.brat.r�8audit1tira�e8cifre1de1difu(are8perOpage8100
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Ce a� făcut cu i�depe�de�ţa �ur�a�isticăE Ce 
pub�icaţii citesc r����iiE Tab��ide sau qua�ityE
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Ce a� făcut cu independenţa jurnalistică? La 
ce se uită românii? (1)

”Highligts!”
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Ce a� făcut cu independenţa jurnalistică? La 
ce se uită românii? (2)

”Highlights!”
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Ce a� făcut cu independenţa jurnalistică? La 
ce se uită românii? (3)

”Highlights!”
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Ce a� făcut cu i�depe�de�ţa �ur�a�isticăE !a 
ce se uită r����iiE (4)

”Highlights!”
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Reacţia C��si�iu�ui *aţi��a� a� Audi�vi(ua�u�ui  
�� 2013

1 C��si�iu� a ap�icat �� 2013� pe�tru ��că�carea �egis�ației audi�vi(ua�e� 250 de sa�cţiu�i� di�tre 
care 101 a�e�(i t�ta�i(��d 2.067.500 de �ei� 132 de s��aţii pub�ice� 13 deci(ii de ac�rdare a 
dreptu�ui �a rep�ică� d�uă deci(ii privi�d retragerea �ice�ţei audi�vi(ua�e� d�uă deci(ii privi�d 
retragerea avi(u�ui de retra�s�isie6


 te�evi.iu�i��r �i s
au ap�icat 189 de sa�cțiu�i (81 de a�e�.i t�ta�i.,�d 1�770�000 de �ei)�
p�sturi��r de radi� 24 de sa�cţiu�i (6 a�e�.i)� iar cab�iști��r 37 de sa�cțiu�i (14 a�e�.i)+

1 sa�cţiu�i�e ap�icate �� 2013 au f�st pe�tru ��că�carea �egis�aţiei audi�vi(ua�e privi�d pr�tecţia 
de��ităţii u�a�e şi a dreptu�ui �a pr�pria i�agi�e� precu� şi a �ibertăţi��r şi drepturi��r 
fu�da�e�ta�e a�e ��u�ui (73 de sa�cţiu�i)� pr�tecţia c�pii��r (64 de sa�cţiu�i)� asigurarea 
i�f�r�ării c�recte şi a p�ura�is�u�ui (62 de sa�cţiu�i)� �erespectarea regu�i��r de sp��s�ri(are� 
pub�icitate şi te�esh�ppi�g �� audi�vi(ua� (32 sa�cţiu�i) etc.6

1 distribuit�ri��r de servicii audi�vi(ua�e �i s1au ap�icat sa�cţiu�i pe�tru �erespectarea 
disp�(iţii��r privi�d ��dificarea avi(u�ui de retra�s�isie şi a pri�cipiu�ui �ust carry� 
retra�s�iterea de servicii de pr�gra�e fără a deţi�e avi( de retra�s�isie� retra�s�isia de 
servicii de pr�gra�e pe�tru adu�ţi� precu� şi 2 deci(ii de retragere a avi(u�ui de retra�s�isie� 
pe�tru retra�s�isia de servicii de pr�gra�e fără drept.
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Reacţia C��si�iu�ui *aţi��a� a� Audi�vi(ua�u�ui 
�� 2012

1 @� 2012 au f�st ap�icate 320 de sa�cţiu�i (115 a�e�(i� t�ta�i(��d 3.082.500 de �ei)� 189 de 
s��aţii pub�ice� 5 deci(ii de �b�igare a radi�difu(�ru�ui de a difu(a 10 �i�ute �u�ai textu� 
deci(iei de sa�cţi��are� � deci(ie de �b�igare a radi�difu(�ru�ui de a difu(a 3 �re �u�ai textu� 
deci(iei de sa�cţi��are� 3 deci(ii de reducere a ter�e�u�ui de va�abi�itate a �ice�ţei 
audi�vi(ua�e� cu�u�ată cu �b�igaţia de a difu(a� ti�p de 10 �i�ute� �u�ai textu� deci(iei de 
sa�cţi��are� 7 deci(ii de ac�rdare a dreptu�ui �a rep�ică

28



RRI™ 
 2011

[ www.rri.ro ]

29

Ce a� făcut cu independenţa jurnalistică?

@�trebări�

1 CCerereaC a deter�i�at C�fertaC sau C�fertaC a deter�i�at CcerereaCE

1 P��ă u�de �erge resp��sabi�itatea �ass1�ediaE C�t de vi��vat este pub�icu� 
că i se �feră ce i se �feră şi că� �ai a�es� c��su�ă asiduu ce i se �ferăE 

1 Ave� u� pub�ic i�c��secve�t sau atipicE U�u� care c��su�ă TV� are 
��credere �� �biectivitatea TV� dar acceptă (pasiv� b�a(at� �as�chistE) 
b��barda�e�tu� cu subcu�tură� se�(aţi��a�� vu�garitate şi vi��e�țăE

1 Dacă radi�u� este �a fe� de �biectiv ca te�evi(iu�ea� �are de ce �u ascu�tă
pub�icu� �ai �u�t radi�u�� �� ��c să c��su�e at�ta te�evi(iu�eE

1 P��ă u�de se va a�u�geE U�de va fi Cpu�ctu� de rupereCE Va exista u� 
ase�e�ea pu�ctE



RRI™ 
 2011

[ www.rri.ro ]

30

Bib�i�grafie

1 C��stituţia R����iei� http�88www.cdep.r�8p�s8dic8site.pageEde�Qact2O1&par1Q2#t2c2s0a30 Saccesată 15.04.2014]

1 !egea audi�vi(ua�u�ui �r. 504 di� 11 iu�ie 2002� repub�icată� http�88www.c�a.r�8!egea1audi�vi(ua�u�ui1�r15041di��6023.ht�� Saccesată
15.04.2014]

1!egea �r. 41 di� 17 iu�ie 1994 (repub�icată şi actua�i(ată) http�88www.srr.r�8�egeaO�rO41Odi�O17Oiu�ieO1994Orepub�icataOsiOactua�i(ata111879
Saccesată 15.04.2014]

- Codul deontologic unificat, adoptat de Convenţia Organizaţiilor de Media în octombrie 2009 http://www.cji.ro/?p=2263 Saccesat 19.04.2014]

1 Bar��etru� de �pi�ie pub�ică – Adevăru� despre R����iaC� I*SC3P Research� 4 �artie 2014 

http�88www.i�sc�p.r�8wp1c��te�t8up��ads820148038I*SC3P1�artie12014.1i�credere1i�stitutii.pdf Saccesat 15.04.2014]

- Încrederea publicului în mass media din România, Sondaj KAS și Market Links, 27 februarie 2014 
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2014-02-27-16697736-0-increderea-publicului-mass-media-din-romania-sondaj.ppt Saccesat
19.04.2014]

- Raportul de activitate a CNA pe anul 2013 http://www.cna.ro/IMG/pdf/__Raportul_de_activitate_al_CNA_pe_anul_2013.pdf Saccesat
19.04.2014]

- Situaţia generală a sancţiunilor aplicate de CNA în anul 2013 http://www.cna.ro/IMG/pdf/Anexa_nr._4_Juridic.pdf Saccesat 19.04.2014]

- Raportul de activitate a CNA pe anul 2012 http://www.cna.ro/IMG/pdf/CNA_Raportul_de_activitate_pe_anul_2012.pdf Saccesat 19.04.2014]

- World Press Freedom Index 2014 http://rsf.org/index2014/en-index2014.php Saccesat 19.04.2014]

- Freedom of the Press 2014. Press Freedom Rankings http://freedomhouse.org/report/freedom-press-2014/press-freedom-
rankings#.U3twbNKSyE5 Saccesat 20.05.2014]

- Raportul FreeEx 2013 - Libertatea Presei în România 
http://activewatch.ro/Assets/Upload/files/libertatea%20presei%20in%20romania%202013%20final.doc [accesat 20.05.2014]

1 Bir�u� R��a� de Audit Tra�s�edia. Cifre de difu(are http�88www.brat.r�8audit1tira�e8cifre1de1difu(are8perOpage8a�� Saccesat 20.05.2014]

1 Bir�u� R��a� de Audit Tra�s�edia. Re(u�tate de audie�ta S*A F3CUS http�88www.brat.r�8s�a8�ivrare8s�a1f�cus1capi1ia�121
dec138perOpage8a�� Saccesat 20.05.2014]

1 Bir�u� R��a� de Audit Tra�s�edia. Re(u�tate trafic site1uri http�88www.brat.r�8sati8re(u�tate8 Saccesat 20.05.2014]

30



RRI™ 
 2011

[ www.rri.ro ]

31

I�depe�de�ţa �ur�a�istică� ��tre pri�cipiu şi 
rea�itate

Vă mulţumesc!

Întrebări din partea dvs.?

ecojocariu@rri.ro


