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Contextul politic al evoluţiei mass media în Republica Moldova

Interpretările rolului mass media în societate, cu toată diversitatea punctelor de vedere
existente, converg, oricum, în recunoaşterea misiunii fundamentale ce le revine în socializarea
audienţei, în formarea opiniei publice şi în integrarea societăţii. Caracteristic pentru toate
ţările, interesul constant acordat dezvoltării mijloacelor de comunicare de masă se explică, cel
puţin, prin cîteva motive: în primul rînd, evoluţia mass media constituie unul din aspectele
centrale, relevante şi vizibile, ale tranziţiei spre democratizarea societăţii, în al doilea rînd,
condiţiile în care se desfăşoară funcţionarea sistemului mediatic, caracterul tendinţelor
dominante în activitatea mass media, capacitatea acestora de a influenţa benefic atmosfera
social-politică în societate sînt un termometru indispensabil pentru a înţelege şi a estima
gradul de realizare a proceselor de transformare şi perspectivele avansării societăţii pe calea
reformelor inovatoare. Situaţia mass media a fost întotdeauna un indicator indispensabil al
oricărei dezvoltări democratice: atunci cînd ele denotă o vulnerabilitate manifestă şi nu
reuşesc să antreneze populaţia în procesul participativ, democraţia întîrzie să se afirme.
Tocmai mass media le revine sarcina de a valoriza şi de a extinde profundele semnificaţii ale
democraţiei.

Este oportună evidenţierea a două aspecte ale problemelor ce vizează funcţionarea
mass media în condiţiile actuale. În primul rînd, starea reală şi perspectivele transformării
sistemului mediatic şi a componentelor sale, determinate de schimbările social-politice
produse în societate pe parcursul ultimilor zece-doisprezece ani. În al doilea rînd, impactul
factorului mediatic asupra procesului transformării societăţii moldoveneşti. Privite în
ansamblu, ambele aspecte menţionate dezvăluie locul important care revine mijloacelor de
comunicare de masă în societatea contemporană, profunda lor semnificaţie în calitate de
suport al dezvoltării democratice a societăţii. Şi dacă mass media din republică şi-au menţinut
în ultimul timp avansul de încredere din partea populaţiei – cel puţin acest lucru îl atestau în
ianuarie 2001 rezultatele unui amplu şi reprezentativ sondaj de opinie în cadrul căruia 53 %
din respondenţi au declarat "multă şi foarte multă încredere în mass media"1, - o astfel de
atitudine a cetăţenilor, pe de o parte, şi, implicit, potenţialitatea mijloacelor de comunicare de
masă de a servi interesele societăţii, pe de altă parte, constituie premisele, poate, cele mai
importante, ale dezvoltării mass media.

În linii mari, contextul social-politic al acestei dezvoltări, conturează o realitate,
distinctă în mod substanţial de cea de acum cîţiva ani şi cu adevărat neordinară, ale cărei
principale ingrediente, printre altele, reflectă a) eşecul economiei hipercentralizate şi
avansarea economiei de piaţă; b) falimentul sistemului monopartidist şi edificarea unei
democraţii pluraliste, cu constituirea unui sistem pluripartidist; c) configuraţia modificată a
sferei politice, emergenţa elementelor societăţii civile, cu dezbaterea publică a problemelor
societăţii, d)  transformările survenite în atitudinile şi viziunile politico-ideologice ale unui
semnificativ segment al populaţiei. Întrucît astfel de procese fundamentale s-au produs cu
participarea, mai mult, cu implicarea directă a sferei mediatice, acest context apare marcat
categoric de o nouă prestanţă a mass media, de însemnele devenirii – fie şi tergiversate,
lacunare, dar, oricum, evidente, - ale unui spaţiu informaţional complex în care libertatea
expresiei şi accesul nestingherit la informaţie constituie deja nu doar nişte deziderate, ci
elemente noi, care tind să se afirme, înfruntînd barierele existente.

În aceste condiţii s-a fortificat receptarea mijloacelor de comunicare (care, fie că tind
să influenţeze, fie că adoptă postura de cronicar ce doar reflectă schimbările) drept mesageri,
dar, mai ales, promotori ai schimbărilor. De menţionat că această concepţie s-a profilat sub
semnul unei permanente confruntări a poziţiilor politice pe care le exprimă mass media, aflate
de diferite părţi ale baricadei. Oricum, trebuie evitată, desigur, tentaţia de a considera mass
media drept cauză unică a unor determinate efecte sociale, dar a nu le accentua rolul cu
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adevărat primordial în promovarea unor schimbări radicale (ori în contestarea acestora) ar fi
inechitabil. Tocmai în perioada de tranziţie influenţa mijloacelor de comunicare de masă
asupra procesului de socializare şi integrare socială obţine proporţii şi importanţă deosebite.
De altfel, în cadrul relevării specificului comunicării mediatice în contextul unei societăţi în
schimbare trebuie accentuate o serie de  funcţii ce-i revin, inclusiv: de informare (reflectarea
actualităţii, informarea de ordin general, cultural); de orientare (urmărind impactul asupra
gîndirii, opiniilor, sentimentelor); de exprimare (promovarea valorilor, atitudinilor sociale, a
punctelor de vedere ideologice) ş.a. Nu pot lipsi din această enumerare funcţiile de presiune
(publicitate, propagandă), de relaţii publice. În această ordine de idei, mijloacele de
comunicare pot fi privite drept vehicule ale ideilor şi ale obiectivelor social-politice,
promotori ai schimbărilor (ori agenţi ai păstrării status quo-ului), asigurînd pluralismul
participativ.

O anumită trăsătură semnificativă a perioadei de referinţă constă şi în faptul că
dezvoltarea sistemului mediatic se produce concomitent cu atomizarea corpului social. Şi
dacă fragmentarea socială (un fenomen, în general, firesc într-o fază incipientă de
autoidentificare a categoriilor sociale, pînă nu demult operante într-un spaţiu social
omogenizat) nu poate stimula constituirea instantanee a unor structuri politice complexe, nici
mass media, la rîndul lor, nu reuşesc să ajungă la conturarea unui tablou integral al realităţii,
interpretînd-o mai degrabă ca pe o imagine mozaicală, ale cărei conexiuni sînt detectate şi
percepute cu greu de ansamblul auditoriului. Se profilează, în consecinţă, o incertitidine a
punctelor de reper, atitudinea critică urmată de cerinţa transformărilor se prezintă, astfel, fără
a dispune de o aparentă legătură, coordonatele politico-mediatice oscilînd între fapte şi
probleme mereu noi, într-un lanţ în care unirea verigilor pare să nu se mai producă.

Astfel, mass media din republică (ca, de altfel şi din alte ţări) şi-au asumat în aceşti din
urmă ani rolul de oglindă (nu de puţine ori, oglindă echivocă) a confruntărilor politice – fapt
explicabil prin tensiunea atmosferei social-politice, generată de o gravă criză în care este
cufundată ţara, "criză" fiind cuvîntul, poate cel mai des întîlnit în ultimul timp în paginile
publicaţiilor moldoveneşti, dar şi în presa occidentală, care şi ea accentuează cu îngrijorare
cifrele nefaste vizînd economia republicii (de exemplu, scăderea produsului intern brut de la
470 dolari per capita în anul  1995 la 296 dolari în anul 2000, ajutoarele Uniunii Europene în
perioada 1991-2000  înregistrînd cifra de doar 21 euro per capita, iar investiţiile directe –
atingînd cota mult mai mică decît în celelalte ţări ale arealului – la un locuitor al republicii
revenind 122 euro2).

În consecinţă, asupra descătuşării spirituale şi politice reale a societăţii moldoveneşti
îşi lasă amprenta grea şi ineluctabilă sentimentul incertitudinii, generînd o stare de spirit
tensionantă, pe care nu o pot anula declaraţiile triumfaliste despre ritmurile favorabile ale
creşterii macroeconomice. Este un factor care nu poate fi neglijat şi asupra existenţei căruia
mărturisesc datele sondajelor sociologice recente. Ar putea fi remarcată – paginile presei o
atestă din plin - predominarea în ultimul timp în dispoziţia maselor a sentimentului frustrării,
a stării de spirit caracterizate printr-o formă specifică de deziluzie şi anumită confuzie în
determinarea punctelor de reper social-politice, iar, ca urmare, se manifestă accentuarea
aspiraţiilor paternaliste. Psihologia dependenţei, abil promovată de către statul sovietic pe
parcursul cîtorva decenii, mai continuă să se manifeste în societatea moldovenească în
atitudinea cetăţenilor faţă de structurile de putere ale ţării. O sursă a fricii de reforme se află,
neîndoielnic, şi în această stare de spirit a populaţiei.

De fapt, aşa cum se conturează - şi apare ilustrat de evenimentele produse în ultimul
timp în Republica Moldova, - contextul social-politic actual dezvăluie însemnele unui stat şi
ale unui popor, dominate în mod persistent de căutarea febrilă a propriei identităţi şi sfîşiate
de contradicţii care, se pare, vor rămîne încă mult timp ireconciliabile. Agravarea situaţiei este
datorată şi chinuitoarei poveri a imperativului supravieţuirii în condiţiile degradării
economiei, însoţite de şomajul exacerbat, incidenţei îngrijorătoare a factorului demografic
(numărul pensionarilor în republică a atins cota de 30 % din numărul populaţiei adulte3, iar
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proporţiile fenomenului migraţiei se estimează în cifre semnificative, variind de la 600 de mii
de oameni, în versiuni oficiale4, pînă la un milion, în aprecierea presei5). Presiunea devorantă
a intereselor politice mari ale ţărilor, în orbita politicii cărora gravitează Republica Moldova,
dar şi a intereselor grupărilor politico-economice locale condiţionează şi mai mult
dezorientarea populaţiei, a cărei cea mai mare parte, răvăşită, urmăreşte mişcarea pendului de
la o extremă la alta a opţiunilor promovate ostentativ de forţele politice – "Uniunea  Rusia-
Belarusi", pe de o parte, şi integrarea europeană, pe de altă parte. În aceste circumstanţe,
devine explicabil succesul unui program electoral, ca cel al PCRM, marcat de promisiunea
unor soluţii radicale, cu toată potenţialitatea avansării conflictuale pe care o conţinea.

Este recunoscut, şi datele statistice o confirmă, că în pofida promisiunilor făcute de
învingătorii cursei electorale ale alegerilor politice anticipate din 25 februarie 2001, provocate
de dizolvarea parlamentului în urma confruntărilor dintre forţele politice ambiţionate, anul
care a început sub semnul electoral a fost un an foarte greu pentru Republica Moldova.
Dificultăţile de ordin economic s-au îngemănat cu manifestările incompetenţei şi ineficienţei
în administraţia publică, cu deficienţe ale cadrului legal, cu proliferarea corupţiei şi sporirea
criminalităţii. Iar acţiunile guvernamentale, de rînd cu promovarea unor decizii importante
(efortul insistent depus pentru a obţine admiterea Republicii Moldova în Pactul de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est, în OMC ş. a.) au demonstrat şi un caracter confuz şi puţin
justificat, în viziunea unei mari părţi ale mass media, ca, de exemplu, decizia cu privire la
revenirea la vechiul sistem de organizare administrativ-teritorială a republicii. Astfel de
aspecte ale vieţii politice şi social-economice a ţării au constituit obiectul unor dezbateri
publice de rezonanţă, pe larg mediatizate (o serie de conferinţe internaţionale, gen
"Consolidarea voinţei şi politicilor de prevenire a corupţiei în Moldova", "Evaluarea
strategică a securităţii şi apărării naţionale a Republicii Moldova" ş. a.), şi, bineînţeles,
nemijlocit, al unor intervenţii mediatice de anvergură.

Astfel de elemente tensionate au marcat atmosfera social-politică în Republica
Moldova pe parcursul anului 2001, şi tocmai acest context politic tensionat a constituit terenul
propice pentru utilizarea mass media în calitate de instrument al unei adevărate lupte politice.
Antrenate în procesul zilnic, necontenit, al reflectării multiplelor aspecte ale vieţii politice, şi
contribuind plenar la constituirea agendei dezbaterilor publice, ierarhizînd evenimentele şi
personajele realităţii (se ştie: "există, are valoare socială, doar ceea ce apare pe ecranul
televizorului, şi nu există, chiar fiind important, ceea ce nu apare pe ecran"6), mass media, în
mod spontan (iar alteori, în mod voit) s-au lăsat induse în jocul politic, cu atît mai mult, cu cît
anul a demarat sub semnul alegerilor, respectiv sub cel al implicării totale a presei în
campania electorală, confruntările politice acerbe continuînd, după instaurarea noii guvernări,
deja nu atît în parlament, cît în paginile presei.

Politicile guvernamentale în domeniul mass media

Pluralismul politic, libertatea presei, proclamate, iar apoi, consfinţite în Legea
fundamentală (1994), faptul aderării Republicii Moldova la actele internaţionale ce protejează
drepturile şi libertăţile cetăţeanului (Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi
culturale ş. a.), adoptarea în republică, pe parcursul ultimilor ani, a unor legi şi a unor
importante prevederi în acte normative, racordate la rigorile normelor internaţionale în
domeniul libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţie (de menţionat, în special, Legea
privind accesul la informaţie, adoptată la 11 mai 2000, o lege unică în felul ei în spaţiul ex-
sovietic)7 fixează un cadru juridic evoluat şi concret, şi reprezintă, în fond, nişte premise
ferme pentru dezvoltarea adecvată a sistemului mediatic al ţării.

Este evident că adoptarea acestor acte normative s-a produs, pe parcursul anilor, atît în
virtutea realizării de către reprezentanţii forurilor diriguitoare ale republicii a necesităţii
alinierii la standardele juridice internaţionale în sectorul informaţional, a conştientizării de
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către clasa politică autohtonă a rolului mass media în societatea contemporană, dar şi în
virtutea unor exigenţe, venite atît din exteriorul ţării (condiţionări impuse de organisme
internaţionale), cît şi din iniţiativa unor asociaţii nonguvernamentale în domeniul mass media.

Cu toate acestea, din constituirea, în temei, a unei ambianţe favorabile din punct de
vedere legislativ, din adoptarea unor acte normative ce au drept obiectiv funcţionarea
nestingherită a presei în conformitate cu principiile societăţii democratice, încă nu rezultă o
consolidare categorică a activităţii mediatice, care se poate împlini doar în urma aplicării
chibzuite şi a valorificării reale a bazei legale existente. Este vorba, cu alte cuvinte, de
priceperea în promovarea unor politici guvernamentale în domeniul respectiv.

În acest sens, schimbările în configuraţia puterii politice la Chişinău, produse în urma
alegerilor parlamentare de la 25 februarie 2001, şi acţiunile guvernative ce au urmat, nu oferă
temei pentru constatarea unei conlucrări eficiente dintre organele de resort şi instituţiile
sectorului mediatic. În fond, puţinele evenimente ce ar reflecta activitatea guvernării vizînd
implicaţiile de ordin reglementativ şi, mai ales, animator în cîmpul informaţional nu pot fi
aliniate într-un şir de acţiuni bine definite, coerente şi exponente ale unei strategii benefice.
Ele dau dovadă, mai degrabă, de lipsa unei viziuni conceptuale, sistemice asupra vectorului
dezvoltării necesare a mass media, denotă, de fapt, inexistenţa unei concepţii clare, minuţios
elaborate, asupra modului de implicare a puterii în rezolvarea problemelor ce însoţesc
navigarea presei prin meandrele unei societăţi în tranziţie. În acest caz, politica
guvernamentală poate fi calificată, mai curînd, drept o politică duplicitară. Pe de o parte, presa
nu poate fi subestimată de către putere, cooperarea cu instituţiile mass media reprezentînd,
practic, o obligaţie, a autorităţilor, în vederea efortului firesc şi perpetuu de fortificare a
legitimităţii obţinute în cadrul alegerilor şi de exploatare a resurselor de influenţă pe care le
întruchipează instituţiile mediatice. Pe de altă parte, din acţiunile (sau inacţiunile) puterii
actuale transpare o neglijare vădită a nevoilor sectorului mediatic în ansamblu. Astfel,
aproprierea, rapidă şi categorică, de către PRCM a presei statale este însoţită de o atitudine
foarte rezervată faţă de celelalte sectoare ale mass media autohtone. În orice caz, este vizibilă
pendularea demnitarilor din structurile puterii între recunoaşterea potenţialului mass media şi
neglijarea acestora. La mijloc ar putea fi şi necunoaşterea legilor nescrise ale comunicării
publice care, prin definiţie, asigură transparenţa acţiunii guvernative. Or, numărul apariţiilor
publice, în mass media, ale reprezentanţilor puterii apare drept neînsemnat, redus la un cerc
restrîns de mereu aceleşi personaje. Tot mai rar devin mediatizate evenimente gen briefing-uri
(cu excepţia, poate ale celor organizate de MAI), purtătorul de cuvînt al Preşedinţiei, practic,
încă n-a ieşit din anonimat. Probabil, şi aceste lucruri pot fi calicate ca ţinînd de politicile
guvernamentale în ceea ce priveşte promovarea transparenţei şi efortul de avansare a spaţiului
informaţional. Este adevărat, există la TVM emisiunea lunară  Ora Preşedintelui, este
reflectată la televiziune, în special, în cadrul programelor informative, şi activitatea
Parlamentului, se produc dialoguri cu ascultătorii la radiodifuziunea naţională, dar acestea
apar totuşi insuficiente ca pondere  informaţională, şi nu pot contribui substanţial la reducerea
malnutriţiei informative a societăţii.

Bineînţeles, ar fi incorect a semnala inadvertenţele modelului de comunicare, adoptat
de puterea actuală, şi a insuficienţei acţiunilor menite să îmbunătăţească condiţiile de
activitate a mass media în ansamblu, fără a recunoaşte că, în lipsa chiar a unor decizii de ordin
fundamental asupra funcţionării presei scrise şi a celei electronice, problemele proprii
sectorului mediatic au lipsit cu desăvîrşire din agenda puterii. În vizorul atenţiei guvernului,
pe parcursul anului s-au aflat o serie de chestiuni ce vizează subiectul în cauză. Astfel, a fost
luată decizia cu privire la reorganizarea Paginii oficiale Internet a Republicii Moldova,
privită, foarte corect, ca un instrument de integrare a ţării în structurile politice şi economice
mondiale, ca o modalitate (din puţinele elaborate şi eficient realizate) de promovare a imaginii
favorabile a republicii pe plan internaţional (august 2001). La guvern a fost discutată
problema pirateriei informaţionale8. În legătură cu încheierea mandatului Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, a fost nominalizată noua componenţă a CCA. Noul
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preşedinte al CCA a devenit jurnalistul Ion Mihailo, cei 9 membri ai acestui organism, creat în
republică în anul 1994 în scopul coordonării activităţii posturilor de radio şi de televiziune din
ţară, fiind desemnaţi, în conformitate cu regulamentul în vigoare, de către Parlament, Guvern
şi Preşedinţie, cîte trei din partea fiecărei instanţe pe o perioadă de 5 ani. Pînă la data de 16
august 2001, CCA a eliberat licenţe de emisie la 179 de solicitanţi. Una dintre primele
chestiuni abordate de noua componenţă a CCA a fost securizarea sistemului informaţional al
Republicii Moldova.

O decizie importantă şi promiţătoare, în contextul căutărilor de detensionare a
relaţiilor dintre guvernul Republicii Moldova şi autorităţile autoproclamatei republici din
raioanele de Est ale Moldovei, a fost semnarea, la 16 mai 2001, de către părţile respective, a
unui acord cu privire la "difuzarea liberă a mijloacelor de informare în masă de pe ambele
maluri ale Nistrului". Un punct important al acestui document a fost prevederea, potrivit
căreia, pentru a fi difuzate pe celălalt mal, ziarele din Transnistria nu sînt obligate să se
înregistreze la Chişinău, şi viceversa. "Cu toate acestea, notează observatorii, numărul
periodicelor moldoveneşti pe piaţa din Transnistria nu a crescut"9.

Exemplele citate dezvăluie anumite elemente ale politicilor guvernării, întreprinse în
anul 2001 în domeniul mass media, politici ce conturează, în fond, acţiuni disparate, poate
chiar, improvizate, şi puţin eficiente.

De altfel, cercurile jurnalistice – jurnaliştii sînt cei pe care-i vizează nemijlocit astfel
de acţiuni, - manifestă, de cele mai multe ori, reacţii de insatisfacţie faţă de modul de abordare
şi de soluţionare de către guvernanţi a problemelor mass media.  Astfel, în cadrul unei întîlniri
a membrilor Comisiei permanente pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt şi tineret şi mijloace de
informare în masă a Parlamentului cu conducătorii mass media au fost expuse o serie de
pretenţii ce-i frămîntă de mai mulţi ani pe ziarişti. Învinuirile formulate de operatorii
comunicării mediatice, de fapt, au fost grave: "statul nu întreprinde absolut nimic pentru a
salva presa"10. Printre cerinţele înaintate la această întîlnire au figurat scutirea presei de taxa
pe valoare adăugată şi de impozite pentru publicitate, crearea unei reţele alternative de
difuzare a presei.

În opinia mai multor jurnalişti, în cei zece ani de reformare democratică a societăţii,
mass media autohtone nu au reuşit să întrunească caracteristicile unei prese libere11. În
general, în cercurile jurnalistice se consideră că autorităţile le încalcă drepturile profesionale
şi le limitează, într-o mare măsură, accesul la informaţie. În definitiv, ei optează pentru
interzicerea pe cale legislativă a oricăror imixtiuni în activtatea editorială a mass media.

În cadrul unei întrevederi a jurnaliştilor cu Josette Durie, raportor pentru Moldova la
APCE, reproşurile formulate autorităţilor au vizat faptul că acestea nu folosesc pîrghiile
economice pentru stimularea presei independente, tocmai acest lucru şi determinînd
partizanatul politic manifesta prin faptul că majoritatea publicaţiilor din republică servesc
anumiite forţe politice, ajungînd la ignorarea misiunii sale fundamentale de informare corectă,
echidistantă a publicului. În viziunea unuia dintre vorbitori, Val Butnaru, director al
săptămînalului Jurnal de Chişinău, "televiziunea de stat s-a transformat într-un instrument
jalnic de manipulare a opiniei publice. Au fost lichidate toate emisiunile în care se putea
polemiza şi în care îşi puteau expune opinia reprezentanţii partidelor politice de opoziţie"12.

Comisia naţională de etică a Uniunii Jurnaliştilor a declarat îngrijorarea pentru
manifestarea cenzurii "care, odată cu schimbarea puterii politice, s-a instaurat la posturile
publice de radio şi TV şi publicaţiile guvernamentale" şi a condamnat "politica de dictat pe
care partidul de guvernămînt o promovează la Compania de stat Teleradio Moldova – prin
epurarea de cadre, suspendarea unor emisiuni de interes politic, prin reliefarea realităţii
favorabile doar acestui partid, ceea ce duce la îndoctrinarea societăţii şi la suprimarea
libertăţilor politice"13.

În fond, s-a atestat, pe parcursul anului 2001, o sporire a învinuirilor pe care şi le-au
adresat reciproc, referitor la relaţiile stabilite, jurnaliştii şi reprezentanţii autorităţilor publice.
Or, dacă jurnaliştii în permanenţă îşi exprimă insatisfacţia faţă de acţiunile puterii în domeniul
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respectiv, nici guvernarea, de cele mai multe ori, nu se arată mulţămită de funcţionarea mass
media. Un exemplu elocvent în acest sens: primul ministru Vasile Tarlev a acuzat instituţiile
mass media din Republica Moldova de destabilizare a situaţiei în societate. Fără a nominaliza
publicaţiile pe care le-a avut în vedere, premierul a declarat în intervenţia sa că unele instituţii
mass media de la Chişinău "folosesc informaţia pentru a dezinforma populaţia". Potrivit lui V.
Tarlev, de multe ori în presă apar informaţii controversate şi false, care au drept scop principal
denigrarea conducerii ţării. Din cauza interpretărilor diferite ale aceluiaşi eveniment, tirajate
de presă, cetăţenii sînt dezorientaţi şi nu cred în informaţiile difuzate14. Este evident că şi
astfel de afirmaţii care, admiţînd doza de adevăr pe care-l conţin, mai denotă şi o înţelegere
simplificată a fenomenului mediatic, nu desemnează perspectivele necesare în abordarea
problemelor mass media, inerente pentru promovarea unor politici pătrunzătoare şi
contemporane în domeniul informaţional.

Şi mai vicioase apar însă tentativele directe ori voalate de suprimare a circulaţiei libere
a informaţiei, practicate de autorităţi, şi astfel de cazuri pot fi semnalate, în special, în
raioanele din stînga Nistrului, diriguite de administraţia lui Igor Smirnov. De exemplu, în ziua
de 25 noiembrie, locuitorii din stînga Nistrului au fost privaţi de posibilitatea de a urmări
programele postului rusesc RTR care este retransmis în regiune. Ulterior a fost făcută o
declaraţie de presă, comform căreia justificarea întreruperii retransmiterii postului rusesc a
fost cauzată de controlul tehnic ordinar15. Dacă însă se ţine cont de faptul că oprirea
emisiunilor postului rus s-a produs cu cîteva ore înainte de lansarea pe post a unui reportaj
memorabil, în care autorităţile de la Tiraspol erau acuzate de participare, în complicitate cu
crima organizată, la operaţiuni de trafic cu arme şi contrabandă, explicaţia, oricît de abilă, îşi
pierde sensul.

În concluzie, raportarea politicilor guvernative în domeniul mass media la procesul
actual de reformare a societăţii demonstrează caracterul neordinar al etapei pe care o parcurge
republica. Complexitatea reală a unei deveniri democratice, marcată de contradicţii şi
generatoare de multiple întrebări, determină imperativul unor atitudini pertinente faţă de
problemele spinoase şi delicate cum sînt cele ce ţin de sectorul mass media, mai ales, în
condiţiile în care în faţa guvernării apare misiunea exprimării intereselor întregii societăţi, şi
nu doar a segmentului său electoral, respectiv, a pătrunderii responsabile a mecanismelor
politico-mediatice şi a procedeelor menite să le optimizeze.

Sprijinul statal direct şi indirect, acordat presei

Cît priveşte sprijinul statal acordat sectorului mediatic, în condiţiile austerităţii
bugetului republicii, este inoportună miza pe anumite dotaţii şi exces de facilităţi pentru
instituţiile mass media. Ceea ce reuşeşte puterea – este doar să ofere o situaţie privilegiată
publicaţiilor aflate sub oblăduirea sa (în special, cotidienelor oficiale Moldova Suverană şi
Nezavisimaia Moldova) vizînd, în special, plata pentru închirierea spaţiilor redacţionale şi a
serviciilor comunale în Casa Presei, fapt care, de altfel, generează reacţii din partea celorlalte
redacţii, tratate preponderent ca întreprinderi comerciale şi suportînd deci toate supliciile
economiei de piaţă în devenire. Este cert că independenţa economică a mass media ar fi mai
pronunţată, dacă s-ar produce implementarea plenară a Concepţiei naţionale de susţinere a
mijloacelor de informare, adoptată de Parlamentul republicii în anul 1999, se pare, uitată, ori,
cel puţin, neglijată astăzi.

În rest, din acţiunile guvernului, menite să sprijine, într-un fel sau altul, activitatea
mass media, poate fi menţionată, pentru anul 2001, acordarea de premii unui număr de 10
ziarişti din Republica Moldova, "pentru colaborare fructuoasă cu cabinetul de miniştri pe
parcursul anului curent", printre cei distinşi fiind reprezentanţii Moldpres, Moldova Suverană,
Nezavisimaia Moldova, Kişiniovskii Obozrevateli, NIT, Radio Moldova, Pro TV, TVM.

Tot în acest an s-a produs un eveniment semnificativ, care a avut, fireşte, şi o conotaţie
suplimentară, accentuînd atît atenţia acordată de către guvern dezvoltării mijloacelor de
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comunicare de masă, dar, implicit, şi semnalul cooperant din partea acestuia – instituirea şi,
respectiv, acordarea pentru întîia dată a Premiului Naţional în domeniul jurnalisticii, pentru
lucrări şi realizări de valoare în presa scrisă şi cea electronică, de un  larg ecou şi un impact
real în viaţa societăţii. Comitetul pentru decernarea Premiului a fost creat în baza Hotărîrii
guvernamentale nr.202 din 13 martie 2001. În calitate de cei dintîi laureaţi ai acestui premiu
au fost desemnaţi jurnaliştii Boris Marian (Nezavisimaia Moldova), Viorica Cucereanu
(Compania de Stat Teleradio Moldova), Valeriu Vasilică (Infoprim).

Aprofundarea sprijinului acordat de către guvern mass media ar putea să evolueze,
pornind de la asimilarea practicilor deja existente în această sferă în alte ţări.

Volumul subsidiilor acordate din buget pentru editarea publicaţiilor oficiale naţionale şi
locale, departamentale, pentru susţinerea unor categorii de publicaţii

În anul 2002, conform Legii Bugetului, sectorului informaţional, finanţat din buget, i-
au fost repartizate mijloace financiare pentru asigurarea activităţii Companiei de Stat
Teleradio Moldova (33287,4 mii lei) şi pentru Fondul de susţinere a redacţiilor (editarea
publicaţiilor pentru copii Alunelul, Noi şi Florile Dalbe, în sumă de 450 mii de lei, împărţite
egal între aceste trei publicaţii16. Este evident însă că astfel de alocări (alte finanţări pentru
activitatea mass media nu figurează în Legea bugetului) permit organelor de presă sus-numite
o acoperire a cheltuielilor, indispensabile pentru menţinerea publicaţiilor, la un nivel de doar
aproximativ 40 la sută din sumele necesare). De remarcat, oricum, o oarecare sporire a
prevederilor bugetului la capitolele ce vizează activitatea mass media, sumele alocate în anul
2001, în comparaţie cu sumele distribuite pentru anul 2002, fiind, respectiv, de 27471,2 mii
de lei şi 360 mii de lei17. Pentru anul 2001 au mai fost prevăzute, în Fondul extrabugetar al
Ministerului sănătăţii, 120 mii de lei pentru susţinerea financiară a revistelor medicale, al
căror fondator este Ministerul, iar în Fondul special al mijloacelor extrabugetare au fost
rezervate alte 7 milioane de lei pentru Compania de Stat Teleradio Moldova18 (a se vedea
Anexa 1).

Cadrul legislativ al activităţii mass media. Analiza legilor şi deciziilor guvernamentale
vizînd activitatea mass media, adoptate în perioada de referinţă

Evoluţia cadrului juridic al activităţii mass media, fixat în actele legislative, adoptate
în anii precedenţi, s-a manifestat în ultimul timp prin unele încercări de optimizare a
legislaţiei cu privire la presă, inclusiv, adoptarea Legii privind accesul la informaţie,
discutarea unor modificări proiectate pentru a fi introduse în Codul civil.

În fond, însă, pe parcursul anului 2001 legislaţia în domeniul mass media n-a suportat
anumite modificări radicale, capabile să stimuleze proliferarea necesară a sectorului în cauză.
A fost, practic, dat uitării litigiul CAIRO-CCA care a declanşat suficiente dezbateri în
societate, deşi fără un impact semnificativ, mai ales, în condiţiile în care majoritatea
parlamentară de atunci "s-a comportat lamentabil într-o situaţie în care nu se impunea nimic
altceva decît o elementară consecvenţă în efortul de protejare a spaţiului informaţional
autohton"19, mai multe probleme ale funcţionării sistemului mediatic ce ar fi meritat atenţie de
ordin legislativ, au rămas, practic, neatinse. S-ar putea chiar crea impresia că accederea noilor
legislatori la putere, constituirea unei Comisii parlamentare permanente pentru cultură, ştiinţă,
învăţămînt, tineret şi mijloace de informare în masă (o Comisie de o competenţă dubioasă,
reieşind, cel puţin, din lipsa unor iniţiative de rezonanţă, din atenţia insuficientă acordată
sectorului mediatic, din caracterul incert al manifestărilor membrilor ascestei Comisii) n-au
adus elemente noi şi semnificative în activitatea mass media. Parlamentul a adoptat, mai
curînd o manieră expectativă, dar, mai ales, atitudine restrictivă în abordarea problematicii
respective. Astfel, la şedinţele legislativului au fost respinse două proiecte de lege privind
reorganizarea Companiei Teleradio Moldova în instituţie publică. Aceste proiecte au fost
elaborate de un grup de deputaţi din fracţiunile de centru-dreapta din parlamentul precedent.
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În viziunea parlamentarilor, neacceptarea primului proiect de lege provenea din faptul că
acesta "nu este adecvat situaţiei actuale şi că este necesar de a adopta un cadrul legislativ nu
numai pentru Compania Teleradio Moldova, ci pentru toate instituţiile audiovizualului"20.
Argumentarea refuzului în cazul celui de-al doilea proiect de lege s-a redus la semnalarea unei
"inspiraţii nereuşite"21 din Legea privind organizarea şi funcţionarea Societăţii române de
radiodifuziune şi televiziune. Ambele proiecte de lege prevedeau reorganizarea Companiei de
Stat Teleradio Moldova într-un serviciu public, în plinul înţeles al cuvîntului, independent din
punct de vedere editorial şi cu drepturi depline de autogestiune. A fost respins, în aceeaşi
şedinţă, şi un proiect de lege pentru modificarea Legii Audiovizualului, racordate la cele două
proiecte de lege propuse, care urma să completeze legislaţia în domeniu, în cazul adoptării
unuia din cele două acte legislative discutate.

Parlamentul a contracarat şi iniţiativa unui grup de deputaţi cu privire la abrogarea
Legii presei (în vigoare din anul 1994). În schimb, a fost adoptat, prin votul majorităţii
comuniste şi al deputaţilor din Alianţa Braghiş, un amendament la această lege, prin care este
interzisă "finanţarea sau susţinerea sub orice altă formă a publicaţiilor periodice de către
guvernele ţărilor străine, cu excepţia celor prevăzute în acordurile bilaterale interstatale". Sub
incidenţa interdicţiei nu cad publicaţiile pentru copii, cele ştiinţifico-didactice şi cele editate
de uniunile de creaţie. Votul, potrivit unor opinii exprimate şi în paginile presei, a fost
îndreptat, în particular, împotriva unui şir de publicaţii de limbă română, între care Ţara şi
Literatura şi Arta care au beneficiat de fonduri acordate de autorităţile din Bucureşti22. În
toamna anului 2001 s-au produs şi unele modificări în Legea audiovizualului. Decizia
parlamentară privind activitatea radioului şi televiziunii, din 2 noiembrie 2001, a suscitat
ecouri negative în presa de opoziţie23.

Deşi tangenţial, domeniul mass media a fost vizat şi în Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite de dreptul de autor
şi drepturile conexe24adoptată în anul de referinţă.

Întrucît anul 2001 a fost un an electoral, este explicabilă atenţia acordată la începutul
anului elaborării unor reglementări privitor la includerea mass media în campania electorală.
De menţionat, sub acest aspect, restricţiile stabilite televiziunii. Astfel, a fost oficializată
promovarea unei adevărate "diete mediatice"25 pentru perioada preelectorală: pentru a preveni
propaganda camuflată, s-a ajuns la concluzia să fie scoase din program toate emisiunile în
care ar putea să apară oamenii politici, precum şi cele în care s-ar putea vorbi, fie şi indirect,
despre activitatea lor – bunăoară şi rubricile de trecere în revistă a presei.

Un alt caz, aflat la confluenţa activităţii mass media în cadrul campaniei electorale din
anul 2001 în Republica Moldova şi aspectele de ordin legislativ ţine, şi acesta, de propagandă
camuflată. În toiul campaniei electorale-2001, Partidul Democrat şi Mişcarea "Pentru Ordine
şi Dreptate" au fost învinuite de către concurenţii săi (PPCD) de recurgerea la tehnici
subliminale (cadrul 25) la realizarea spoturilor electorale difuzate de televiziune. În
comunicatul de presă al PPCD se arăta că "PDM inserează în spoturile sale, la fiecare
schimbare de secvenţă video, un semi-cadru care reprezintă imaginea candidatului Ion Sturza
şi sloganul său electoral". "Acelaşi procedeu a început să-l utilizeze şi Mişcarea "Pentru
Ordine şi Dreptate", care pe parcursul emisiunii de 5 minute a inserat fotograme ce conţin
cuvintele "Jos mafia", încadrate într-un cerc", se menţiona în comunicat. Învinuirile au fost
contestate de către concurenţii vizaţi. Aplicarea procedeului cunoscut sub denumirea de
"cadrul 25" este calificată pe plan internaţional drept infracţiune morală şi este pedepsită prin
lege. Legislaţia italiană, de exemplu, prevede excluderea automată din cursa electorală a
concurenţilor care fac uz de această metodă. În legislaţia Republicii Moldova acest procedeu
este interzis prin art. 12 al Legii cu privire la publicitate din 199726. Sancţionarea solicitată de
PPCD însă nu s-a realizat, rămînînd doar unul din atributele memorabile ale cursei electorale-
2001.

Pe parcursul anului 2001 s-au produs discuţii în privinţa proiectului Codului civil.
Proiectul îşi propune să completeze golurile existente în legislaţia actuală, protejînd la
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maximum drepturile persoanei. Din perspectiva mass media, este important ca această
protecţie sporită să nu afecteze substanţial cadrul activităţii presei.  În legătură cu examinarea
în Parlament a documentului respectiv, experţii şi-au exprimat o anumită îngrijorare, insistînd
asupra faptului că modificările propuse ar putea afecta libertatea presei în mod negativ, pe de
o parte, din cauza autocenzurii pe care o vor crea, iar pe de altă parte, din cauza falimentării
economice care ar putea să se producă în urma unor procese judiciare, intentate, eventual,
instituţiilor mediatice. Cu atît mai mult că, în conformitate cu  previziunile acestui proiect de
lege, repararea prejudiciului moral pentru lezarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei
(dreptul la onoare şi demnitate, la viaţă privată etc.) nu se limitează la o sumă fixă, ci apare
drept  o sumă arbitrară, în document lipseşte termenul de prescripţie. În opinia unor jurişti,
proiectul Codului civil nu aduce pentru presă nici un element suplimentar de ordin pozitiv,
singura speranţă de menţinere a libertăţii de exprimare rămînînd a fi aplicarea Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului27.

În concluzie, este evident că, cu toate realizările înregistrate, cadrul juridic al activităţii
mass media în Republica Moldova continuă să reflecte şi anumite controverse, să avanseze în
prim-plan situaţii dificile, astfel, stabilirea "regulilor jocului" pentru mass media pe terenul
social-politic moldovenesc dovedindu-se a fi un proces marcat încă de contradicţii şi
incertitudini, dar, în acelaşi timp, lăsînd loc şi pentru speranţe ale unei viitoare dinamizări,
implicit, şi ale unei cît mai plenare clarificări.

Relaţia statului cu mass media, obligaţiunile şi responsabilităţile părţilor implicate

Dimensiunea comunicaţională a vieţii social-politice obţine în societatea
contemporană o semnificaţie deosebită. Mijloacelor de comunicare de masă le revine în noile
circumstanţe, determinate de dinamismul şi complexitatea reală a transformărilor, un rol cu
totul aparte. De rînd cu exercitarea în contextul social-politic a unor funcţii consacrate, tocmai
mass media contribuie azi plenar la organizarea socială a dezbaterilor şi amplifică dialogul
social democratic, convertindu-se într-o condiţie esenţială a  evoluţiei democratice: o
afirmaţie ca "Democratizarea societăţii trece prin democratizarea şi pluralizarea
comunicării"28, devine un adevăr incontestabil şi recunoscut, practic, unanim, cu atît mai mult
că opinia publică, după cum remarcă mediologii, are două surse: una dintre ele constituie mass
media29, şi acest lucru nu este nicidecum de neglijat .

Puterea, respectiv, nu poate neglija factorul mediatic, mai mult decît atît, consideră
acest factor drept inerent în arsenalul resurselor sale de legitimare şi influenţă. Cu atît mai
mult că în exercitarea administrării, forţele politice ajunse la guvernare, stabilesc, cu ajutorul
mass media, legătura inversă cu societatea, obţinînd informaţia necesară asupra efectului
deciziilor luate, astfel, avînd, posibilitatea corectării sincronizate a politicilor promovate, a
cunoaşterii dispoziţiilor reale ale opiniei publice şi a evaluării capacităţilor de care dispun "în
calitate de emiţători de mesaje şi distribuitori de produse simbolice"30. Este adevărat, relaţiile
puterii cu sfera mediatică contemporană se dezvoltă mai mult sub semnul unei contrapuneri
de poziţii, apar marcate, mai curînd, de stări conflictuale, - lucru absolut real şi firesc în cadrul
regulilor jocului, stabilite de viziunea conceptuală democratică. Este oportun în acest context
să ne referim la tezele expuse într-una din lucrările sale de Jurgen Habermas, un notoriu
filosof şi sociolog german. Acesta evidenţiază, analizînd societatea contemporană, două
ipostaze ale puterii: cea emergentă în procesul comunicării, şi cea exercitată în mod
administrativ: "În activitatea comunităţii politice se întîlnesc şi se încrucişează două procese
contrare: pe de o parte, constituirea comunicaţională a puterii legitime, care apare în cadrul
procesului de comunicare, liberă de orice constrîngeri… pe de altă parte – o astfel de
asigurare a legitimităţii prin intermediul sistemului politic, cu ajutorul căreia puterea
administrativă încearcă să dirijeze comunicarea politică"31.

În consecinţă, rolul exercitat de mass media în societate conferă, pe de o parte, o mai
mare vizibilitate activităţii guvernative, aceasta devenind mult mai susceptibilă de a fi supusă
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presiunilor, pe de altă parte, provoacă tentative nestăvilite ale puterii de a aservi mass media
ori, cel puţin, de a găsi căile de cooperare cu mijloacele de comunicare de masă. În cazul
inconsistenţei guvernării ori a lipsei soluţiilor oferite, iar implicit, şi în cazul pierderii de către
guvernare a pîrghiilor de colaborare ori de influenţare a mass media, atitudinea provenită din
spaţiul public poate să conducă la sancţionări grave din partea electoratului (ca să ne referim
la exemple concrete, cazul preşedinţiei lui Emil Constantinescu ori al PNŢCD în alegerile din
anul 2000, în România, precum şi al PDAM  în alegerile din 1998 şi al PFD, PD, PRCM în
alegerile din  2001, în Republica Moldova).

Conştientizarea acestor adevăruri, se pare că se produce şi în Republica Moldova.
Atunci cînd primul ministru recunoaşte, în cadrul unei întîlniri cu jurnaliştii, necesitatea
existenţei într-o societate democratică a pluralismului de opinii care să fie asigurat de
diversitatea instituţiilor mass media, accentuînd că acestea trebuie să se ghideze în activitatea
lor de codul deontologic, şi indică în calitate de cauză principală a angajării surselor de
informare lipsa de autonomie financiară (o deficienţă, de altfel, caracteristică nu doar pentru
Republica Moldova), devine clar că în sfera cercurilor guvernante a şi fost realizată (fie şi
numai la nivelul declarativ, de cele mai multe ori) oportunitatea conlucrării cu mass media,
atît cu cele statale, receptate drept megafoane în dotarea guvernării, dar şi cu toate celelalte
instituţii mediatice, disidenţa multora din care, volens-nolens, este acceptată.

Şi totuşi este evident că, în fond, relaţiile statului cu mass media se reduc la
participarea demnitarilor la diferite întruniri ale jurnaliştilor, la strunirea celor din mass media
nestatale, cu orice ocazie apărută, la declaraţii, în ultimă instanţă. Există şi interesul reciproc,
deşi destul de rezervat şi specific. Oricum, dincolo de acuzaţii reciproce şi apeluri la
conlucrare care răsună din ambele părţi, mai departe nu se merge. Fractura dintre guvernare
şi, implicit, presa statală, pe de o parte, şi presa privată, inependentă, pe de altă parte, se
adînceşte tot mai mult. Jurnaliştii sectorului mediatic privat revendică facilităţile economice
necesare, stabilite în mod oficial, invocînd practica existentă în alte ţări, acuză atitudinile
curtenitoare ale puterii, manifestate faţă de publicaţiile pe care le patronează aceasta (şi care îi
demonstrează, în schimb, propria obedienţă) şi insistă asupra faptului că instituţiile mass
media de stat, fiind finanţate din surse bugetare, trebuie să reflecte obiectiv subiectele de
actualitate, independent de culoarea politică a guvernării32, acesta din urmă fiind un deziderat,
marcat mai degrabă de semnul idealismului, decît de simţul realităţii, căci tentativa de a
modela şi de a domina fluxul informaţional este, probabil, în mod congenital proprie unei
puteri. Fără îndoială, atribuţiile puterii, în mod firesc, îi rezervează dreptul la producerea şi
difuzarea informaţiei de interes public. Acest lucru, indiscutabil, privilegiază puterea,
oferindu-i posibilitatea unor şanse sporite în promovarea imaginii favorabile a acţiunilor
guvernative, fortificarea mesajului său ideologic-doctrinar, recrutarea continuă a adepţilor şi
asigurarea sprijinului necesar din partea audienţei, toate acestea – prin intermediul propriilor
organe de presă ori prin intermediul acelor publicaţii nestatale cu care a reuşit pactizarea. Cele
cu care o astfel de pactizare, directă ori tacită, nu se produce, sînt supuse, conform opiniilor
jurnaliştilor, anumitor încercări de influenţare, afectînd, în special, situaţia economică a
presei, dar şi, în general, activitatea cotidiană a acesteia (refuzarea anumitor acreditări ale
reprezentanţilor unor redacţii, ignorarea intervenţiilor critice ale mass media ş.a.).
"Menţinerea în proprietatea de stat a complexului "Casa Presei", unde se află redacţiile
majorităţii ziarelor din Republica Moldova, constituie o pîrghie de   control asupra presei din
partea instituţiilor guvernamentale", a declarat Valeriu  Saharneanu, preşedintele Uniunii
Jurnaliştilor din Republica Moldova.

În practica autorităţilor tiraspolene, relaţia cu mass media, pe care o promovează,
demonstrează o încercare de dominare categorică a spaţiului informaţional. Adepţii actualului
preşedinte transnistrean I. Smirnov, în tendinţa lor de a lua sub control întreg spaţiul
informaţional al Transnistriei, au insistat, în anul 2001, asupra adoptării unei noi variante a
legii în vigoare în regiune Cu privire la presă şi alte mijloace de informare în masă. Printre
"inovaţiile" propuse a figurat interzicerea fondării de mijloace de informare în masă de către
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persoane fizice, anularea dreptului de editare fără înregistrare a ziarelor şi revistelor cu un tiraj
mai mic de 1000 de exemplare, interzicerea exercitării activităţii de redactor pentru
persoanele fără studii în domeniul jurnalisticii ş.a.33

Într-un astfel de context, ilustrat de cazurole citate mai sus, influenţarea de către
guvernare a modului de reflectare a activităţii autorităţilor se configurează într-una din
priorităţile demersului guvernativ. Cu alte cuvinte, apare în relief persistenţa unei
reprezentări, în fond, false, a diriguitorilor actuali ai ţării, dar şi al celor precedenţi
(fenomenul are, mai degrabă, caracter general), cum că aclamaţiile găzduite abundent în
paginile mass media ar constitui o condiţie sine qua non ale unei eficiente guvernări.  Pe cînd,
în realitate, pornind chiar de la caracteristicile fundamentale, inerente, ale mass media,
lucrurile stau cu totul altfel.

Specialiştii califică, de fapt, fenomenul îngemănării mass media cu puterea drept "o
unire incestuoasă"34, deoarece din moment ce rolul de mediator, propriu mass media se
amestecă cu rolul de putere, fortificată de resursele respective politice şi economice, devine
clar că condiţiile de autonomie, profesionalism şi atitudine critică "intră într-un scurt circuit".
În fond, democraţia presupune afirmarea unei prese de vocaţie critică manifestă. Am putea
vorbi despre o serie întreagă de publicaţii moldoveneşti care în anul 2001 au profesat cu
ostentaţie criticismul: publicaţii autointitulate “independente”, adică mai întăi de toate,
Săptămîna, Flux, Jurnal de Chişinău, Accente, Timpul, fie ele mai mult ori mai puţin
"independente"). Fără a exagera, putem semnala faptul că mai mulţi jurnalişti de la aceste
publicaţii au dat semnale că în forul lor intern simt identificarea cu sacramentalul watchdog.
Motivaţia unei astfel de accentuări a poziţiei critice poate fi diferită, cazuri de executare a
unor articole, reportaje, comentarii “la comanda” obscură nu pot fi contestate, esenţial însă
este că, oricum, prin astfel de atitudini presa încearcă să-şi îndeplinească funcţia de
supraveghere a bunului, din punctul de vedere al jurnaliştilor, mers al lucrurilor, a unei
guvernări eficiente.  Cu alte cuvinte, dacă şi se înregistrează o înregimentare a unei anumite
părţi ale mass media în efectivul guvernării, este foarte bine că există şi se manifestă combativ
şi o altă presă, există o contrabalanţă.

În definitiv, situaţiile relatate constituie nişte paradigme relevante ale timpului,
demonstrînd că renunţarea la controlul asupra mass media nu se produce atît de uşor. Dar şi
experienţa altor ţări atestă, de fapt, că nicăieri nu se renunţă cu uşurinţă la controlul asupra
mass media, mai ales asupra celor audiovizuale: este relevant în acest sens exemplul
Federaţiei Ruse în care s-a produs, pe parcursul anilor 2000-2001, o fortificare vizibilă a
controlului statului asupra canalelor televiziunii de difuzare naţională. Exemple relevante sînt
înregistrate şi în experienţa altor ţări: astfel, comentînd situaţia audiovizualului în ţara sa, un
cercetător suedez a remarcat: "Nu valorile culturale sînt cele pe care ei (politicienii – V.M.)
vor să le apere, şi nici garantarea de programe speciale pentru minorităţile societăţii. Nu
idealurile răspîndirii educaţiei îi frămîntă pe oamenii politici. Dimpotrivă, este vorba numai
de putere; ceea ce a dus la crearea şi menţinerea monopolului asupra radioului şi
televiziunii"35. Descoperim, astfel, o consonanţă elocventă cu constatările făcute de un analist
chişinăuean, analizînd practica demiterii conducerii TVM: "Este evident că rolul pe care
parlamentarii noştri, inclusiv cei care se înscriu sub steagurile democraţiei, îl rezervă TVM are
puţine tangenţe cu interesul general, cu funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească o
televiziune plătită din banii contribuabililor… Monopolul asupra televiziunii avantajează
partidele parlamentare, şi ele nu doresc să cedeze, să se dezică de practica vicioasă a
intervenţiei directe în activitatea TVM"36.

Oricum, procesul deetatizării presei în Republica Moldova s-a desfăşurat destul de
rapid, cota publicaţiilor controlată de instituţiile statale scăzînd de la 90% în anul 1990 la
circa 50% în anul 1994 (fapt care, oricum, a fost interpretat de cercetători ca "un număr
impunător al periodicelor oficiale", cu atît mai mult că "aceasta n-a contribuit nicidecum la
îmbunătăţirea calitativă a pieţei informaţionale din republică"37, continuînd de-a lungul anilor
să se reducă în continuu. Totuşi, spre anul 2001, controlul statului asupra, practic, celor mai



13

importante mijloace de comunicare de masă în republică - compania de Stat Teleradio
Moldova şi două publicaţii guvernamentale de circulaţie naţională, Moldova Suverană şi
Независимая Молдова - s-a păstrat.

Prezintă interes, în acest context, problema existenţei presei oficiale, privită în mod
tradiţional în două optici diverse: la o extremă plasîndu-se cei care consideră că guvernul are
nevoie de un mijloc de comunicare pentru a aduce la cunoştinţa populaţiei informaţia cu
privire la activitatea desfăşurată, şi la cealaltă extremă - cei ce argumentează că într-o
societate, în care există o parte a electoratului ce n-a votat pentru guvernul instaurat de
majoritatea parlamentară, nu trebuie să existe presă finanţată din bugetul general, susţinut de
toţi contribuabilii. Problema, într-adevăr, nu este atît de simplă şi reductibilă la un răspuns
univoc, după cum s-ar părea la prima vedere. O confirmă şi reflecţiile politicianului italian
Antonio Gramsci: "Concepţia ziarului statal este legată în mod logic de structurile neliberale
de putere (adică de acele structuri în cadrul cărora societatea civilă se amestecă cu societatea
politică), fie ele despotice ori democratice (adică cele în care minoritatea oligarhică îşi
închipuie că ea ar reprezenta întreaga societate, sau cea în care poporul în ansamblu îşi
închipuie şi crede că tocmai el şi constituie statul). Dacă şcoala aparţine statului, de ce n-ar
exista şi jurnalismul de stat, doar jurnalismul este o şcoală pentru adulţi?"38. Dar, în viziunea
gînditorului italian, o astfel de posibilitate poate fi "democratică" doar în cadrul anumitor
societăţi, pe care, le vede, fiind fidel tradiţiei marxiste, numai în acele în care unitatea
societăţii politice şi a societăţii civile este înţeleasă în mod dialectic, şi însuşi statul apare ca
ceva ce va fi substituit pritr-o "societate reglementată". Din aceste consideraţii se poate
deduce, prin urmare, că societăţilor actuale, care evoluţionează spre tipul poliarhic de
democraţie, presa statală le-ar fi improprie. Şi totuşi ea există - chiar dacă trezeşte suspiciuni
şi chiar contestări din partea nu atît a cetăţeanului de rînd, cît din partea societăţii civile
emergente, şi, mai ales, din partea reprezentanţilor cercurilor jurnalistice, exponenţi ai presei
private, - în Moldova (fără a avea în vedere doar "Monitorul Oficial"), în România (Vocea
României), în Rusia (Российская газета), în Ukraina (Урядовий кур'ер), dar şi în alte ţări.
Mai mult decît atît: mai multă lume nici nu-şi poate imagina situaţia cînd guvernul nu dispune
de propriul canal mass media pentru expunerea punctului său de vedere. Pînă şi Charles De
Gaulle, la timpul său, afirma că presa scrisă fiind de partea opoziţiei, este şi firesc ca guvernul
să controleze radio şi televiziunea39. Dacă prezenţa în spaţiul mediatic a unei prese statale
poate mira pe o jurnalistă americană, Julia Lokteva40, ceea ce apare, într-un fel, firesc, întrucît
guvernul SUA nu dispune de astfel de mijloace de comunicare de masă, pentru un alt
american, cercetătorul John Merrill, dimpotrivă, pluralismul adevărat ale mass media, care
concurează pe piaţa informaţională, este inimaginabil fără existenţa mass media ce aparţin
guvernului41. În definitiv, promovarea mediatică a puterii, realizată de un organ oficial,
constituie totuşi un rău mai mic (acţiunea de informare/propagare, de punere în lumină şi în
aplicare a strategiilor care urmăresc corectarea şi modificarea imaginii, de multe ori
peiorative, a puterii, oferite de cealaltă presă, îşi găsesc în acest caz o justificare logică) decît
aceeaşi promovare, camuflată sub eticheta presei independente ori o atitudine categoric,
preconceput şi ireconciliabil criticistă. La o analiză pertinentă transpare, în contrast cu
postulatul liberal conform căruia implicarea statului în mass media este un "rău absolut", şi o
calitate totuşi "pozitivă" ale mass media statale: cea de a fi o contrabalanţă în raport cu
eventualele abuzuri ale sistemului mediatic. Astfel, interesele unor puternice grupări
economice şi politice pot fi echilibrate tocmai prin existenţa unui puternic sector al mass
media statale, contribuind la menţinerea diversităţii punctelor de vedere în presă, mai ales
dacă interesele statului şi ale oligarhilor nu corespund (cazul Rusiei, în special). În acelaşi
timp, în România, menţionează un jurnalist, existenţa oficiosului Vocea României a adus un
sprijin construirii imaginii celorlalte ziare ca independente: existenţa unui cotidian - exponent
al poziţiei guvernului - "făcea ca alte ziare… să capete un aer obiectiv"42. Punctul vulnerabil
al gazetelor guvernului este însă cel observat de acelaşi autor: "Presa este deţinută de guvern
şi trebuie să protejeze status-quo-ul acestuia. Nu este decît o prelungire a guvernului, fără
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personalitate proprie". Formula poate fi, într-o anumită măsură, aplicată şi oficiosului
guvernului de la Chişinău Moldova Suverană. Oricum, acestea sînt regulile jocului dar, lucru
important, jocul, cel puţin, se produce cu cărţile deschise. Chiar şi în cazul sprijinului vădit
exagerat, acordat de Moldova Suverană în campania electorală din anul 2001 formaţiunii
politice guvernamentale "Alianţa Braghiş"43.

Pentru a-şi îndeplini cu adevărat misiunea în societate, este nevoie ca mass media să
adopte, pe cît este păosibil, o strategie a exhidistanţei, a evitării partizanatului politic. La
rîndul său, ar trebui să recurgă la utilizarea strategică a mass media doar ca surse pentru
promovarea unor iniţiative în domeniul politicilor publice şi nu ca instrument al confruntărilor
de ordin politic (în anul 2001, un exemplu pozitiv, în această ordine de idei, l-a oferit
Ministerul sănătăţii).

Cît priveşte antrenarea presei independente în promovarea unor astfel de iniţiative, pot
fi aduse ca exemplu contractele, încheiate între ziare şi autorităţi, ce prevăd cumpărarea
spaţiului editorial pentru plasarea deciziilor oficiale ale autorităţilor, a publicităţii publice,
care, se doreşte a crede, nu afectează independenţa publicaţiei. La nivel de judeţ, o practică ce
confirmă o astfel de relaţie, deja încetăţenită, o ilustrează experienţa publicaţiilor locale
Business info din Cimişlia, Unghiul din Ungheni.

Oricum, în situaţia în care sursele de bază ale existenţei presei – vînzarea tirajelor şi
vînzarea spaţiilor publicitare - nu-i pot asigura o existenţă decentă, apare explicabilă miza pe
injecţii financiare externe. Spaţiul informaţional devine o arenă de competiţie pentru
cîştigarea subsidiilor şi sponsorizărilor. Independenţa mass media în acest caz este mai
degrabă mimată. Cu atît mai mult că cei care investesc într-o ediţie sau alta, respectiv
“comandînd muzica” (urmărind, ca regulă, certe scopuri politice), preferă să rămînă după
culise. Astfel, adevăratul patron al multor publicaţii, cel ce-i asigură supravieţuirea, în pofida,
de fapt, a unei logici economice elementare, rămîne în anonimat (după cum sînt camuflate şi
datele despre indicii economici ai întreprinderilor mass media, cifrele reale ale tirajului). Or,
cunoaşterea de către cititor (telespectator, radioascultător) că ediţia pe care o cumpără ori o
abonează, postul de televiziune sau radio pe care-l urmăreşte, aparţin cutărui sau cutărui
oligarh, cutărei sau cutărei firme, ar însemna un joc onest al mass media, efectuat cu cărţile
deschise. Deocamdată însă prevalează situaţia în care, în mai multe cazuri, presa ce se declară
independentă, de fapt, deserveşte anumite interese corporative, realizîndu-le, în special, prin
recurgerea la aşa-numita “publicitate camuflată”, răsplătită prin subsidii oculte. Este dificil a
vorbi în aceste condiţii despre o linie politică stabilă a ziarului. Constantă la cele de partid, ea
apare, de multe ori, fluctuantă în cazul celor zis independente. Tineretul Moldovei, de
exemplu, în decurs de cîţiva ani a oscilat între tendinţele prosnegur, antisnegur, antilucinschi,
prolucinschi, devenind, în cele din urmă prodiacovist, iar în anul 2001 - provoronin. Anumite
periodice, oricum, încearcă să nu depindă de presiunile guvernului sau ale concernelor
oligarhice, ale grupărilor politice, dar, ca şi în alte spaţii geografice unde este prezentă
fragilitatea democraţiei, această presă, “concepută drept un serviciu public pentru cetăţeni şi
nu drept o instanţă loială autorităţilor, potentaţilor ori asociaţilor acestora, chiar dacă şi se
manifestă, fără îndoială, ca fiind influentă, este totuşi un lucru de  excepţie”44. Servilismul
politic constituie un pericol real, recunoscut de înşişi jurnaliştii ca fiind dăunător bunei
funcţionări a mass media: "Mă întîlnesc deseori cu colegii de breaslă care îmi povestesc, -
mărturiseşte un jurnalist, - despre atmosfera de lucru din unele echipe ziaristice, greu de
înţeles în ziua de azi: textele jurnalistice trebuie să treacă zilnic proba servilismului politic".
Este evident, intransparenţa în activitatea mass media se va menţine atîta timp cît mijloacele
de comunicare nu vor prezenta o reală valoare comercială. La moment însă un număr tot mai
mare de ediţii periodice, staţii radio şi tv, care s-au constituit ca ediţii independente şi au
gustat din aerul binefăcător al libertăţii în faza iniţială a democratizării, confruntîndu-se cu
greutăţi de ordin financiar, îşi pierd independenţa şi trec sub aripa unor puternice grupuri
economico-financiare. O imagine reprezentativă a unei astfel de evoluţii prezintă experienţa
Federaţiei Ruse. Procesul de concentrare a mass media în mîinile unor puternice grupuri
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oligarhice este aici în plină desfăşurare, antrenînd monopoluri influente din sfera industriei
petroliere şi a gazului gen “Gazprom”, “Lucoil”, grupuri financiare “Onexim-Bank”, “Most”,
cel controlat de B.Berezovskii ş.a. În viziunea analiştilor, accederea la stăpînirea mass media
pentru aceşti noi stăpîni înseamnă nu o investiţie de afaceri, dar “un mijloc de ofensivă şi de
apărare”45 avînd şi o sarcină foarte concretă: "la o oră după anunţarea datei alegerilor să pună
în mişcare mecanismele acestora" (Aргументы и факты, 1997, N 16: 2). Este evident că
mass media încep să prezinte, atît pentru instituţiile guvernamentale, cît şi pentru cercurile de
afaceri, un important interes mercantil, în perspectiva instrumentalizării influenţei asupra
auditoriului. “Pentru a-şi rezolva propriile interese, - notează un comentator, - se recurge la
influenţă asupra opiniei publice. Cîmpul informaţional în acest fel devine deformat şi orientat
spre evenimente semnificative doar pentru 0,0001% din populaţie”.

Astfel, este evident că această nouă sutuaţie datorată statutului ascendent pe care şi-l
asumă mass media generează şi anumite pericole şi probleme. Pe de o parte, mass media
creează un nou şi adevărat spaţiu public. Pe de altă parte, ele pot crea, în acelaşi timp, un
spaţiu public fals, care chiar şi în cazul utilizării referenţiale, se poate depărta de realitate. Pot
fi identificate, de fapt, o listă întreagă de "păcate capitale" ale jurnalismului moldovenesc
actual, printre care figurează, de altfel, corporativismul, complicitatea în camuflarea
informaţiei, intervenţia în viaţa privată şi discreditarea transparenţei, "îmbrăţişarea" cu
puterea şi opacitatea publică a instituţiilor, anchilozarea mintală a jurnaliştilor, simplismul în
tratarea realităţii, servilismul, lipsa de sensibilitate la problemele cetăţeanului
comun,.deficienţe în pătrunderea realităţii reflectate.

Accesul jurnaliştilor la informaţie

Una din condiţiile informării corecte a populaţiei prin intermediul mass media este, în
primul rînd, asigurarea accesului la informaţie pentru jurnalişti. Premisa cea mai importantă,
de fapt, a avansării unei prese de calitate rezidă, în primul rînd, în posibiltatea instituţiei mass
media de a acumula, pentru a fi transmisă audienţei, informaţie exhaustivă, amplă, variată.
Limitarea unor astfel de posibilităţi pentru operatorii comunicării comportă riscul unei
activităţi mediatice deficiente, a distorsionării informaţiei. Accesul liber, nestingherit la
informaţia de interes public (pentru orice cetăţean, inclusiv jurnaliştii, pentru care, de altfel,
oportunitatea unei astfel de posibilităţi de a se informa nu că ar fi un privilegiu, în raport cu
restul lumii, ci reprezentă, mai curînd, o condiţie a exercitării adecvate a profesiei) constituie,
totodată, un indicator al dezvoltării democratice a societăţii. Din păcate, deseori obţinerea
informaţiei, a cărei semnficaţie socială face necesară publicarea ei în paginile presei, prezintă
serioase dificultăţi. Există înţelegerea, în fond, unanimă a rostului şi a misiunii jurnalismului
în societate, există, în Republica Moldova; şi cadrul juridic corespunzător, reprezentat, în
primul rînd, prin Legea accesului la informaţie, şi totuşi lamentaţiile jurnaliştilor cu privire la
barierele, de multe ori de netrecut, în calea obţinerii unor informaţii, sînt frecvente. Tocmai
acest lucru a fost confirmat în cadrul unui sondaj, realizat în perioada septembrie-octombrie
2001 de Centrul de promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie46.
Conform datelor acestui sondaj, - o amplă, multiaspectuală şi concretă cercetare a problemei,
- cele mai puţin transparente pentru jurnalişti aspecte ale vieţii social-politice reprezintă cele
ce ţin de utilizarea creditelor obţinute din străinătate (indicat de 46,2 % din cei chestionaţi), de
corupţie (77,9 %), de valorificarea concretă a resurselor bugetare (39,5 %) ş.a.  Jurnaliştii
implicaţi în anchetare au indicat asupra faptului că funcţionarii publici deseori îşi învăluie
activitatea într-o secretizare exagerată (care nu are nimic comun cu secretele de stat reale şi
incontestabile), limitînd, în mod artificial, deci ilegal, după cum arată Vasile Spinei,
coordonatorul investigării, relatarea datelor obiective cu privire, de exemplu, la problemele
privatizării, despre salariile şi privilegiile demnitarilor. În viziunea a 48,1% din respondenţi ai
chestionarului în cauză, accesul la informaţia solicitată le-a fost refuzat nemotivat. Mai mult
decît atît, răspunsurile la întrebarea "Cum consideraţi, care din instituţii folosesc mijloacele de
informare în masă în scopul manipulării opiniei publice?", în afară de faptul că 82,6 % din
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jurnalişti au înscris în această categorie forţele politice, în special, în timpul campaniilor
electorale, 32 % din respondenţi au considerat că acest lucru este propriu autorităţilor,
instituţiilor publice în ansamblu.

Semnalarea faptului unei transparenţe lacunare a autorităţilor publice constituie nu o
observaţie oarecare, ci o constatare, generatoare de multiple îngrijorări. Opiniile jurnaliştilor
converg, în fond, în calificarea drept  insuficientă a reflectării activităţii Preşedinţiei,
Procuraturii, a unor ministere şi departamente, şi motivul rezervei provine tocmai din
evidenţierea acelei temeri nejustificate a instituţiilor respective în faţa unei "deschideri" mai
mari. Or, carenţele comunicării, axate pe limitarea nemotivată a accesului la informaţie, nu
pot să nu afecteze calitatea guvernării, depăşirea stării de lucruri existente configurîndu-se
drept un obiectiv de ordin stringent.

Evoluţia pieţei informaţionale şi consumul produselor mass media în Republica
Moldova

Dictonul habent sua fata libelli, aplicat la realităţile mediatice, ar însemna că şi
publicaţiile, fiecare în parte, îşi au propriul destin. Şi destinele acestea se configurează în mod
diferit – unele  urmînd un itinerar ascendent şi beneficiind de circumstanţe favorizante,
periplul altora fiind marcat de suişuri şi coborîri, - în cadrul unui context supus schimbărilor
permanente. În fiece an pe firmamentul mediatic moldovenesc se aprind stele noi, altele
dispar, ca să răsară din nou ori să dispară pentru totdeauna. Sub acest aspect, anul 2001 a fost,
poate unul mai dinamic, înregistrînd o serie întreagă de evenimente editoriale, atît cu semnul
plus, cît şi cu semnul minus. Astfel, lista săptămînalelor a fost completată de cîteva publicaţii
noi: la 5 iulie a apărut primul număr al insolentului Accente, publicaţie care avea să obţină la
sfîrşitul anului calificativul de "publicaţie care a scandalizat cel mai mult opinia publică în
anul 2001"; în toamnă a apărut tirajul promoţional, urmat de o apariţie sistematică a
săptămînalului Timpul, hotărît să se lanseze în competiţie cu hebdomadarele deja afirmate; şi-
a făcut intrare pe piaţă Gazeta românească, concepută drept digest al presei din România, o
primă şi necesară încercare de acest fel în Moldova; a fost reluată, după o întrerupere de
aproape un an, tipărirea ziarului Kишиневский обозреватель, cu o pagină în limba engleză şi
cu rubrici consacrate vieţii raioanelor din partea stîngă a Nistrului, dar şi cu compartimente
tradiţionale: informaţie,  politică, economie (primul număr a apărut cu un tiraj de 3000 de
exemplare); printre publicaţiile afiliate forţelor politice şi-a găsit loc şi Democraţia; ca
mesager al Partidului Social-Liberal; Uniunea Social-Liberală "Forţa Moldovei", la rîndul
său, recurgînd la serviciile publicaţiei "Glasul Naţiunii"; ziarul Ţara şi-a asumat calitatea de
"publicaţie de informaţie şi analiză, fără a mai etala în prima pagină că este "organ  al
Frontului Popular Creştin şi Democrat", ş.a.

Printre pierderi se numără, în schimb, încetarea apariţiei, din motive de ordin
financiar, a cotidianului Jurnalul naţional; a fost închisă (pentru un timp), la cererea
Procuraturii Generale, prin decizia instanţei judecătoreşti, publicaţia Коммерсант Молдовы.

Domeniul presei electronice, a fost marcat şi el de anumite modificări. La 1 ianuarie
2001 în Republica Moldova funcţionau 103 instituţii ale audiovizualului, altele 19 obţinînd
permisiunile necesare pentru a-şi începe activitatea47, la începutul lui februarie 2001 figurînd
ca înregistrate, 150 studiuouri tv şi posturi de radio private48. Ce-i drept, pe parcursul anului,
şi-au încetat difuzarea emisiunilor posturile de radio Vox şi d'Or. Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (CCA) a retras licenţele de emisie acestor posturi de radio pe motiv că au
încălcat prevederile Legii Audiovizualului (se are în vedere retransmiterea ilegală a
programelor posturilor Maximum radio şi Avto-radio). În luna august 2001 CCA avertiza
circa 40 de titulari ai licenţelor de emisie radio şi tv că ar putea rămîne fără licenţă de emisie
în cazul în care nu-şi vor achita datoriile faţă de CCA49. Tot din cauza datoriilor (circa 300
mii de lei pentru licenţă tehnică şi peste 50 mii de lei pentru cea de emisie50), în urma unei
decizii judecătoreşti, a încetat să emită, la sfîrşitul lunii februarie, postul de  televiziune
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Catalan TV. Anularea licenţei şi închiderea postului Catalan TV, a redus simţitor spectrul
televiziunii autohtone, mai ales în condiţiile întîrzierii cu lansarea deja anunţatelor Stil TV şi a
TV municipale, iar TVM a emis un timp doar 6 ore din 2451.

Anumite schimbări au survenit pe parcursul anului 2001 şi în situaţia informaţională în
Autonomia Găgăuză. La Comrat a fost lansat suplimentul la ziarul oficial Вести Гагаузии,
Комрат и комратчане, editat lunar cu un tiraj de 5000 de exemplare. Astfel, în regiune la
ora actuală sînt editate trei publicaţii în limba găgăuză: Halk irlii (Unitatea poporului),
Gagauz Desi (Voci găgăuze) , Sabaa Yildîk (Steaua de dimineaţă), şi alte cinci ziare în limba
rusă în diferite zone ale Autonomiei.

O inovaţie în funcţionarea sistemului mediatic din republică a constituit-o şi apariţia în
acest an a unei societăţi, Omnia presa srl (fondatori – ziarele republicane) care şi-a asumat
misiunea de difuzare a presei, completînd activitatea celor două agenţii specializate,
Moldpresa şi Poşta Moldovei.

Astfel de detalii au adus anumite corective în peisajul informaţional actual al
Republicii Moldova, care se constituie, cum şi este firesc pentru un domeniu complex, din
componente multiple şi contrastante.

Tipologia mass media, difuzate pe teritoriul republicii, desemnează o largă gamă a
ediţiilor (a se vedea Anexa 2).

Consumul mediatic în Republica Moldova la ora actuală nu înregistrează cote mari.
Circulaţia presei, mai ales, în zonele rurale este restrînsă. Există chiar zone marcate de vid
informaţional, semnalat în mass media (sectorul Ocniţa, de exemplu), la instaurarea căruia a
contribuit lichidarea radiodifuziunii locale şi a sistemelor de retransmitere prin cablu a
emisiunilor postului naţional de radio. Dictate de probleme tehnice, astfel de situaţii totuşi
determină necesitatea acordării unei atenţii sporite dezvoltării mass media. Cu atît mai mult că
tirajele ediţiilor periodice, înregistrate în anul 2001 nu oferă posibilitatea prezentării spaţiului
informaţional drept unul adecvat societăţii.

Astfel, ciferele, care confirmă situaţia difuzării mass media în republică, se prezintă în
felul următor: în anul 2001 tirajul anual total al celor 233 de ziare existente constituia 45 018
mii de exemplare52. În republică apăreau 80 de reviste cu un tiraj anual total de 1982 de mii de
exemplare53. În concluzie, dacă raportăm cifrele tirajelor la numărul populaţiei, există toate
temeiurile pentru a semnala o anumită malnutriţie informativă, prezentă în societate (a se
vedea Anexa 3).

Oricum, numărul publicaţiilor şi tirajul total al acestora au înregistrat, pe parcursul
anului, un anumit spor: în anul 2000 în republică apăreau 176 ziare cu un tiraj anual global de
circa 30 milioane de exemplare (a se vedea Anexa 4).

Efectele angajării politice asupra conţinutului mass media

Consideraţiile mediologiei actuale converg, în principiu, asupra faptului că în bătălia
pentru democratizarea spaţiului mediatic se confruntă trei logici: logica pieţii, logica statului,
logica mişcărilor sociale, şi că numai cea de la urmă îi permite cetăţeanului să-şi cîştige un loc
plenar şi activ în cadrul sferei publice. Traiectoria dezvoltării mişcărilor sociale în Republica
Moldova a urmat un făgaş similar celor încetăţenite deja în practica democraţiilor occidentale:
transformarea mişcărilor sociale în partide politice. Ţinînd cont de faptul că credibilitatea
societăţii în faţa apartenenţei partidice a fost subminată de anii totalitarismului, precum şi de
faptul  prezenţei masive în noua clasă politică a reprezentanţilor vechii nomenclaturi, de
incerta evoluare spre constituirea clasei medii care şi-ar putea asuma o mai mare pondere
politică, este evident că întrebarea vizînd reprezentativitatea acestor formaţiuni politice
rămîne deschisă. Este dificil a pronostica azi dacă viitoarea participare politică va lua cu
timpul forma unor mişcări sociale de alternativă, aşa cum anumite semne ale acestui fenomen
apar în Occident, ca expresie a distanţării dintre sfera puterii şi viaţa socială ordinară,
reprezentînd acel “flux de răspunsuri ale unei mase nediferenţiate şi eterogene în faţa
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hărţuielii sondagice a ideilor, evenimentelor şi a personajelor politice”. În prezent însă viaţa
politică a republicii este dominată în mod hotărît de partide.

Mass media constituie pentru partide o extraordinară resursă de legitimare şi influenţă
politică. De notat că, spre deosebire de Rusia, unde partidele tind spre pătrunderea în mass
media de informare generală, manifestă insistenţă în utilizarea spaţiilor presei fără apartenenţă
partidică, în Republica Moldova partidele tind să dispună de ziare proprii, acestea la rîndul
lor, practic fără excepţie, manifestînd ambiţii de a se prezenta drept ziare naţionale. Nu
lipseşte însă nici fenomenul invers: transformarea presei naţionale în “ziare de partid”,
partizanatul politic promovat de mass media ce se declară, pentru mărirea credibilităţii, drept
independente ori au statutul de instituţie publică. Dacă angajarea politică a unei publicaţii de
partid poate fi justificată, tendinţa de afiliere politică uşor deductibilă a unei publicaţii cu
pretenţii de a avea un statut de imparţialitate nu are nimic comun cu noţiunea de fair play.
“Logica partidelor” strîmtorează însă aşa-numita “logică a mass media”. Competiţia partidelor
stimulează acapararea mass media: efectul lor amplificator nu este nicidecum de neglijat.
Configuraţia istorică face din majoritatea periodicelor actori politici, aducînd mass media în
ansamblu, aşa cum recunosc observatorii, “în capcana ultrapolitizării”. Se impune astfel
modelul unui jurnalism politic-interpretativ, de multe ori agresiv şi impulsiv, iar viziunile
pluraliste realizate în cheia juxtapunerii sînt substituite prin pluralism de confruntare. Ca
rezultat, creşte pericolul alunecării spre reducerea complexităţii conflictelor politice, spre
declarativismul subiectiv, impunerea propriei poziţii drept adevăr în ultimă instanţă, în
definitiv, spre superficialitate. Oricît de paradoxal ar părea, dar în consecinţă, în loc de
exercitare a acţiunii de generare a consensului, jurnaliştii consolidează tendinţa clasei politice
spre autonomie.

Interesul politic impune mass media obiective specifice, tinde să aservească pînă şi
ediţiile ce se declară independente. Constatările observatorilor străini sînt, de exemplu,
categorice în această privinţă: "Mass media din Moldova sînt finanţate, direct ori indirect, de
partide politice ori de structuri politice. În consecinţă, mass media sînt foarte politizate".
Observaţia făcută acum cîţiva ani nu şi-a pierdut nici azi valabilitatea, ba mai mult,
parţialitatea mass media, partizanatul mediatic a obţinut o şi mai mare amploare. Cît priveşte
instituţiile mass media aflate sub oblăduirea puterii, este clar că colaborarea aici este
implicită. Monitorizarea unor programe ale Televiziunii Naţionale a demonstrat, spre
exemplu, că spaţiul major din timpul mai multor emisiuni a fost oferite interviurilor cu
reprezentanţii fracţiunii parlamentare – deţinătoare a pîrghiilor de conducere a forului
legislativ şi a executivului, fracţiunilor de opoziţie revenindu le un spaţiu informaţional foarte
limitat.

S-a constatat, de exemplu, că mass media din Republica Moldova nu şi-au îndeplinit
rolul de informare a electoratului pe parcursul campaniei alegerilor parlamentare anticipate,
au declarat într-o conferinţă de presă reprezentanţii Institutului European pentru mass media.
În perioada 11-25 februarie 2001, experţii EIM au monitorizat activitatea a cinci posturi tv –
TVM, ORT Moldova, NIT, Catalan TV, TV-21, a cinci posturi de radio – Radio Moldova,
Antena C, Nostalgie, HIT FM, Russkoe Radio şi a nouă ziare – De facto, Flux, Ţara,
Luceafărul, Nezavisimaia Moldova, Kommunist, Săptămîna, Jurnal de Chişinău şi Dialog.
Studiul a arăttat că propriu-zis informaţii, obiective şi imparţiale despre concurenţii electorali
au fost foarte puţine, mass media preferînd să acorde forţelor politice timp de emisie şi spaţiu
contra plată pentru publicitate electorală. Aceasta, în opinia EIM a diminuat considerabil rolul
presei de a prelucra şi a generaliza informaţia. Studiul a menţionat că electorala a fost marcată
de jocuri murdare, campanii de discreditare, critici şi acuze reciproce ale concurenţilor prin
intermediul MCM. Potrivit EIM, compania de stat TVM şi-a îndeplinit obligaţiunile stabilite
de legislaţie, oferind spaţiu de emisie gratis tuturor concurenţilor electorali, însă a eliminat
orice încercasre de analiză politică. Nici unul dintre ziarele monitorizate n-a oferit o reflectare
obiectivă a campaniei.
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Abordarea problemei relaţiilor dintre partide şi mass media permite evidenţierea
anumitor legităţi şi tendinţe. Astfel, influenţa clasei politice şi a partidelor asupra mijloacelor
de comunicare poate fi privită atît prin prisma procesului de cooperare a elitelor politice cu
mass media, cît şi în optica influenţei la nivelul promovării de către partid a liniei sale politice
prin intermediul mass media. În literatura de specialitate a fost elaborată scara graduală de
clasificare a nivelului partidismului politic, aplicabilă pe deplin situaţiei locale. Conform
acesteia, relaţia dintre partide şi mass media poate fi marcată de: a) partidism maximal, b)
afiliere partidistă voluntară, c) coincidenţă partidistă ordinară, d) partidism "ad hoc", e)
neutralitate absolută. De menţionat că în cazul mass media din Republica Moldova, numai de
neutralitate absolută, practic, nu poate fi vorba. Şi explicaţia o găsim în aspiraţia partidelor de
a domina spaţiul mediatic, în special, prin publicaţiile proprii, dar utilizînd şi orice altă
posibilitate de mediatizare a propriei acţiuni politice. Sînt manifestări ale unei tendinţe spre un
protagonism axat mai mult pe aspecte exterioare ale acţiunii produse pe arena politică, decît
pe activităţi responsabile cotidiene. Dacă ţinem cont de faptul că rolul partidelor în viaţa
politică a republicii este foarte mare, datorită, în special, adoptării sistemului electoral
proporţional, şi de lupta acerbă desfăşurată de o parte de formaţiuni politice parlamentare
pentru a realiza modificarea Constuţiei în vederea obţinerii pentru Moldova a statutului de
republică parlamentară, soldată cu succes în anul 2000, avem, probabil, temeiul de a vorbi
despre avansarea fenomenului de "partitocraţie".

În condiţiile, însă, cînd acest fenomen, însoţit de veleităţi şi ambiţii, apare pe fundalul
unei profunde disfuncţionalităţi a sistemului, cînd partidele, chiar şi afirmate pe scena politică,
nu reuşesc să-şi impună identitatea politică şi nu prezintă exemple de consolidare, fiind
tensionate de conflicte interne, cînd credibilitatea în instituţii atinge cotele minime, anunţate
în cadrul unui sondaj sociologic recent54, este firesc să apară pericolul minimalizării rolului
partidelor în faţa unor actori politici marginalizaţi, care aspiră să avanseze în prim plan. De
notat că este o situaţie, în fond, comună pentru mai multe democraţii tinere, lipsite de
experienţa politică necesară. Cercetătorii remarcă prezenţa în cadrul acestor democraţii a
paradoxurilor suprapartidizării, arătînd drept una din trăsăturile definitorii ale sistemelor
postcomuniste "lipsa partidelor şi sistemelor politice înrădăcinate din punct de vedere social,
consolidate şi cu un contur politic pronunţat. Aceste formaţiuni îşi modifică mereu poziţiile,
se dezintegrează ori fuzionează între ele, şi astfel de partide nestabile şi sisteme partidice
împiedică procesul de transformare a parlamentului într-un organ politic mai competent şi mai
eficient pentru luarea deciziilor".Presa însăşi a făcut nu puţin pentru a detrona partidele
politice, pentru a le perpetua dezechilibrul, pentru a reduce din imaginea clasei politice.

Există, de altfel păreri contradictorii vizînd proliferarea presei de partid în Republica
Moldova la etapa actuală. Conform unor viziuni ale experţilor, etatizarea, partitizarea şi
partizanatul politic, marchează adînc implicaţiile politice ale mass media autohtone. Unii
jurnalişti însă susşin că existenţa ziarelor de partid poartă şi un caracter benefic, deoarece
fiecare formaţiune politică reprezintă un segment al societăţii. Întrebarea este, dacă cu
adevărat reprezintă.

În fond, cele expuse confirmă faptul că mass media şi politica sînt două vase
comunicante, şi orice mişcare în una din aceste sfere este imediat resimţită în cealaltă.
Dinamica dezvoltării mass media în Republica Moldova demonstrează că şi aici, ca şi în alte
părţi, este valabilă concluzia: mijloacele de comunicare nu numai exercită rolul de mijloc prin
intermediul căruia este prezentată politica; ele însele constituie un factor politic de primă
importanţă. Iar carenţele semnalate vizînd procesele comunicaţionale în general sînt cu atît
mai evidente într-o perioadă de instabilitate, avînd un impact pronunţat asupra societăţii în
tranziţie.
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Anexa 1
Volumul alocaţiilor pentru susţinerea mass media, prevăzute de Legea Bugetului

(mii de lei)

Prevăzut în Legea bugetului pentru
susţinerea sectorului informaţional,
finanţat din buget, inclusiv

2001 2002

Compania de Stat Teleradio Moldova 27471,2 33287,4
Fondul de susţinere a redacţiilor 360 450
Total 27831,2 33737,4

Sursă: Monitorul oficial al Republicii Moldova.

Anexa 2
Tipologia mass media, difuzate pe teritoriul republicii

Criteriul clasificării Categoria Titlurile

Presa scrisă
De difuzare naţională Moldova Suverană, Независимая

Молдова, Flux, Literatura şi Arta,
Săptămîna, Florile Dalbe ş.a.

Regionale Ora locală, Днестровская правда,
Вести Гагаузии ş.a.

Aria de răspîndire

Locale Capitala, Gazeta de Vest, Unghiul,
Business Info, Кишигевские
новости ş.a.

Oficiale sau de stat,
departamentale

Moldova Suverană, Независимая
Молдова, Monitorul oficial, Oastea
Moldovei, Scutul legii, Florile
Dalbe ş.a.

Statut

Ale partidelor şi
formaţiunilor politice

Comunistul, Luceafărul, Dialog
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Ale organizaţiilor
obşteşti

Vocea poporului

Ale uniunilor de
creaţie

Literatura şi Arta, Lanterna Magică,
Info-Masca ş.a.

Ale confesiunilor
religioase

Altarul credinţei, Curier ortodox,
Alfa şi Omega ş.a.

Ale structurilor
economice şi
financiare

Capital, Ofis, Contabilitate şi audit
ş.a.

Ale societăţilor
comerciale

Macler

Independente (private) Săptămîna, Flux, De Facto, Jurnal
de Chişinău, Timpul ş.a.

Private, de caracter
particular

Integrame, Сканворды, Шанс ş.a.

Social-politice Moldova Suverană, De Facto,
Săptămîna, Flux, Timpul, Jurnal de
Chişinău ş.a.

Literar-publicistice Literatura şi arta, Contrafort ş.a.
Economie Деловая газета, Экономическое

обозрение, Логос пресс
Ecologie Natura, Gutta ş.a..
Publicitate Macler, Reclama, Час пик ş.a.

Tematica

Ocrotirea sănătăţii Tainele sănătăţii, Домашний
доктор, Полезная газета ş.a.

Sport Sport-curier
Divertisment Integrame, Зеркало ş.a.
Pentru copii Noi, Florile dalbe, Micul prinţ, A

mic, Gutta ş.a.
Categoriile audienţei

Pentru tineret Tineretul Moldovei, Кoллаж ş.a.
Cotidiene Moldova Suverană, Flux
De 2-3 ori pe
săptămînă

Ţara, Macler

Săptămînale Timpul, Săptămîna, Jurnal de
Chişinău, Luceafărul ş.a.

Bilunare Altarul credinţei, Cuvîntul vieţii ş.a.

Periodicitatea

Lunare Majoritatea revistelor
Agenţiile de presă

De stat Moldpres. InfoprimStatut
Nestatale Basa Press, Infotag, Deca Press, ş.a.
Republicane Moldpres, Basa Press, Infotag, Flux,

Interlic
Aria de difuzare

Regionale Deca Press, Infoprim, Olvia Press
Universale Moldpres, Infotag, FluxTematica
Specializate Orthopres, Voxpress

Radiodifuziunea
Statut De stat Radio Naţional, Antena C, posturile

de radio ale administraţiei publice
locale
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Private Radio Nova, Radio Contact, Pro

FM, Hit Fm ş.a.
De difuzare naţională Radioo Naţional, Antena C
Regionale Vocea Basarabiei, Radio Nova

Aria de difuzare

Locale Posturile de radio private din
Chişinău, posturile de radio
judeţene, posturile de radio
provinciale private

Universale Radio Naţional, Antena C
Informative Info-radio
Muzicale Majoritatea posturilor private

(comerciale)

Tematica

Religioase Micul samaritean
Televiziunea

Statale Televiziunea NaţionalăStatut
Nestatale NIT, TVC 21, TVC 26, Pro TV,

posturile TV provinciale

De difuzare naţională TVM
De difuzare regională NIT

Aria de difuzare

De difuzare locală Posturile TV provinciale
Jurnalismul on-line

Statut Portal Moldova Azi, Прорыв ş.a.
Veriune electronică a
publicaţiei periodice

Flux, Săptămîna, Независимая
Молдова ş.a.

Anexa 3
Editarea ediţiilor periodice în anul 2001

Numărul ediţiilor Tirajul anual, mii ex.
Ediţii - total 120 3431

Inclusiv:
                   Reviste
                   Buletine

80
40

1449
1982

Ziare 233 45018

Sursă: Departamentul statistică şi Socilogie al Republicii Moldova

Anexa 4
Editarea ziarelor în anii 2000-2001

2000 2001 În procente
Numărul publicaţiilor 176 233 + 32,4 %
Tirajul anual total cca 30 mln. 45, 018 mln. + 50,1 %
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