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INFLUEN}A MASS-MEDIA ASUPRA
COMPORTAMENTULUI CIVIC {I ELECTORAL

Studiul “Influen]a mass-media asupra comportamentului civic [i electoral”
a fost realizat de Centrul de Sociologie Urban\ [i Regional\ - CURS, 

în cadrul proiectului Phare privind “Adoptarea [i implementarea 
acquis-ului comunitar în domeniul audiovizualului”.

Metodologie
• Au fost selecta]i 5000 de responden]i în vârst\ de 18 ani [i peste, din totalul gospod\riilor

ce de]in cel pu]in un televizor (93%).
• E[antionul a fost stratificat pe regiuni (8) [i pe 6 tipuri de localit\]i (patru tipuri de ora[e 

[i dou\ tipuri de sate - sat centru de comun\ [i sat periferic) Responden]ii au fost selecta]i din listele elec-
torale, utilizând pasul statistic. În lipsa listelor au fost utilizate registrul agricol [i metoda "random route"

• În 95% dintre localit\]i au fost utilizate listele electorale sau registrele agricole. Dintre respon-
den]i, 86% au fost selecta]i de pe liste [i 14% utilizând metoda "random route".

• Marja maxim\ de eroare acceptat\ pentru acest e[antion este de ±2,4% (1,4% din calculul
formulei de e[antionare [i 1% datorat neactualizarii listelor electorale).

• Dup\ principalele criterii demografice, structura e[antionului este similar\ cu cea a popula]iei
totale pentru principalele categorii demografice; ea suport\ îns\ abateri peste marja de eroare pentru diferite
sube[antioane în care subcategoriile sunt mult mai detaliate. De exemplu, e[antionul este reprezentativ în marja
de eroare amintit\ pentru urm\toarele categorii:

E[antion % Popula]ie % Diferen]\ %

Re[edin]\
Urban 54.4 52.8 - 1.6
Rural 45.6 47.2 1.6

Sex
B\rbat 48.5 48.7 0.2
Femeie 51.5 51.3 -0.2

Educa]ie
Nivel sc\zut 60.1 60* -0.1
Nivel mediu 30.3 31* 0.7
Nivel ridicat 9.6 9* -0.6

Etnie
Româna 90.6 89.5 -1.1
Maghiar\ 6.8 6.6 -0.2
Alte etnii 2.6 3.9 1.3

Religie
Ortodox\ 88.2 86.7 -1.5
Romano-catolic\ 4.8 4.7 -0.1
Alte religii 7 8.6 1.6

Regiune
Moldova 21.7 21.6 -0.1
Muntenia 20.3 20.9 0.6
Dobrogea 3.5 4.5 1
Oltenia 10.8 10.7 -0.1
Cri[ana Maramures 9.9 8.9 -1
Transilvania 19.7 19.6 -0.1
Banat 4.7 4.7 0
Bucure[ti 9.6 8.9 -0.7
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Num\rul total de localit\]i incluse în e[antion a fost de 200. Num\rul total al sec]iilor de votare, con-
siderate unit\]i primare de e[antionare, a fost de 250.

Interviurile au fost realizate la domiciliul subiec]ilor.
Intervievatorii au fost instrui]i la nivel regional [i jude]ean.

Aproximativ 25% dintre subiec]ii selecta]i de pe listele electorale au fost înlocui]i, din diferite motive,
printre care: schimbarea domiciliului, refuzul de a r\spunde (8%), lipsa televizorului (8%), adrese fictive etc.

CURS a verificat 15% dintre interviuri (750). Principalele erori constatate dup\ control s-au dovedit
a fi nesemnificative [i se refer\ la:

- durata mic\ de intervievare (mai pu]in de 20 de minute)
- intervievarea de subiec]i de la alte adrese decât cele extrase din liste pe motiv c\ au fost 

epuizate rezervele
- folosirea metodei "random route" f\r\ a se face dovad\ ca listele electorale nu sunt disponi-

bile .

Perioada de culegere a datelor: 8-22 martie 2004
Principalele capitole se refer\ la atitudinea civic\, influen]a mass-media asupra comportamentului elec-

toral [i la alte aspecte (evaluarea personalit\]ilor tv [i a activit\]ii CNA).

Partea  I.
AAttiittuuddiinnii  cciivviiccee
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Scopul sondajului vizeaz\ m\sura în care
mentalit\]ile [i atitudinile oamenilor pot fi influen]ate
de mass media prin informa]ie [i programe de
educa]ie civic\. Accentul a fost pus pe evaluarea
situa]iei la momentul martie 2004. Din acest punct de
vedere studiul reprezint\ doar un punct de referint\.
Pentru monitorizarea schimb\rilor sondajul ar trebui
repetat dup\ o anumit\ perioad\ de timp.

Au fost utilizate patru tipuri de întreb\ri pen-
tru a evalua influen]a media asupra atitudinilor civice:

1. Percep]ia popula]iei cu privire la situa]ia ei
economic\, nivelul probabil de implicare în diverse
activit\]i (activism latent) [i comportamentul ei social,
ca participare în cadrul diverselor organiza]ii non-profit.

2. Audien]a campaniilor sociale desf\[urate în
mass media referitoare la consumul de alcool, fumat,

violen]\ domestic\, protec]ia consumatorului [i
impactul acestora asupra atitudinii civice a popula]iei.
Pentru evaluarea în profunzime a influen]ei mass-
media asupra comportamentului civic, chestionarul a
inclus scala Moriarty's Domains, adaptat\.

3. Încrederea în persoane [i institu]ii pentru
m\surarea diverselor aspecte ale capitalului social.
Interesul principal a fost pentru capitalul social formal
(încrederea în institu]ii) în compara]ie cu capitalul
social informal (încrederea în diverse categorii de per-
soane).

4. Atitudinea popula]iei fat\ de drepturile
omului [i cu privire la con[tiin]a civic\, pentru a
m\sura gradul în care popula]ia are responsabilitate
civic\ [i onestitate în ceea ce prive[te anumite valori.
În final, a fost evaluat\ atitudinea popula]iei referi-
toare la comportamentele anti-sociale prezentate în
cadrul programelor tv [i radio.



Partea  II.

IInnfflluueenn]]aa  mmeeddiiaa  aassuupprraa  ccoommppoorrttaammeennttuulluuii  eelleeccttoorraall

Partea  III.

ÎÎnnttrreebb\\rrii  ssppeecciiffiiccee  ppeennttrruu  CCNNAA
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Au fost utilizate trei tipuri de întreb\ri 
pentru a evalua influen]a media asupra comportamen-
tului electoral.

1. Interesul fa]\ de politica [i identificarea
principalelor surse de informare politic\ a popula]iei,
inclusiv testarea ipotezei "comunic\rii politice în dou\
trepte",  evaluarea preferin]elor popula]iei fa]\ de prin-
cipalele canale tv din punct de vedere al [tirilor, 

dezbaterilor politice, emisiunilor de divertisment [i
filmelor.

2. Urm\rirea campaniilor electorale în raport
cu luarea deciziei de vot, a[tept\rile popula]iei în ceea
ce prive[te alegerile locale, parlamentare [i pre-
ziden]iale [i estimarea inten]iilor de vot ale românilor. 

3. Evaluarea efectelor public\rii sondajelor de
opinie asupra votului în favoarea înving\torului sau
învinsului din sondaje.

Evaluarea notorieta]ii, popu-
larit\]ii [i performan]ei principalilor
moderatori tv de emisiuni social-
politice, utilizând o scal\ adaptat\ a
institutului american Marketing
Evaluation Inc. 

Au fost incluse, de aseme-
nea, unele întreb\ri solicitate de
CNA referitoare la comportamentul
în timpul pauzelor publicitare,
cunoa[terea [i evaluarea activit\]ii
CNA etc.

În final, au fost f\cute prelucr\ri suplimentare pe baza de date (crosstab-uri [i analize de regre-
sie). Au mai fost realizate 9 interviuri în profunzime cu trei categorii diferite de subiec]i (politicieni, exper]i
media [i oameni simpli) pentru a ilustra modul în care popula]ia percepe influen]a media asupra compor-
tamentului civic [i politic.



AAttiittuuddiinnii  cciivviiccee
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Au fost utilizate patru tipuri de întreb\ri pen-
tru a evalua influen]a media asupra atitudinilor civice.

1. Percep]ia popula]iei cu privire la situa]ia
ei economic\, nivelul probabil de implicare în
diverse activit\]i (activism latent) [i comportamen-
tul ei social, ca participare în cadrul diverselor
organiza]ii non-profit.

Percep]ia popula]iei cu privire la situa]ia ei
economic\ arat\ urm\toarele:

• cei mai mul]i oameni sunt nemul]umi]i de
via]a lor

• fa]\ de acum trei ani, mai mul]i oameni
spun c\ situa]ia lor s-a înr\ut\]it 

(vezi grafice)
Atitudinile referitoare la consum versus

investi]ii (comportament antreprenorial) arat\ c\:
• Dac\ oamenii ar avea 1 miliard de lei i-ar

cheltui preponderent pe bunuri de folosin]\ îndelun-
gat\ (case, ma[ini) sau i-ar da copiilor [i rudelor.
Doar 16% i-ar investi într-o afacere (comportament
antreprenorial).

• Datele cu privire la orientarea valoric\
(comportament de consum versus comportament pro-
ductiv) arat\ c\ oamenii ar încerca s\ câ[tige mai
mult dac\ ziua ar avea 26 de ore (aproximativ o
treime) [i doar pu]ini dintre ei (3%) ar urm\ri mai
mult emisiuni tv sau radio 

(vezi grafice)
• Datele referitoare la comportamentul social

arat\ c\ doar aproximativ 12% dintre români sunt
membri sau particip\ la activit\]i ale diverselor orga-
niza]ii non-profit. Principalele organiza]ii în care
oamenii se implic\ (aproximativ dou\ treimi din
totalul participan]ilor) sunt asocia]iile religioase, sindi-
catele [i asocia]iile cu caracter politic.

• Aceste date sunt în concordan]\ cu rezul-
tatele întreb\rilor privind competen]a civic\, care arat\
c\ numai între 15% [i 20% din popula]ie crede c\
opiniile ei sunt importante pentru deciziile care se iau
la nivelul guvernului, parlamentului, pre[edin]iei [i
prim\riei. 

(vezi grafice)

Partea  I.  
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2. Audien]a campaniilor sociale desf\[urate în mass media referitoare la consumul de alcool,
fumat, violen]a domestic\, protec]ia consumatorului [i impactul lor asupra atitudinii civice a popula]iei.
Pentru evaluarea în profunzime a influen]ei mass-media asupra comportamentului civic, chestionarul a
inclus scala Moriarty's Domains adaptat\.

Evaluarea efectului campaniilor sociale prin scala domeniilor lui Moriarty arat\ urm\toarea ierarhie
de efecte ale mesajelor acestor campanii:

Nevoia de diferite campanii sociale

o Doar 15% din popula]ie nu a urm\rit nicio-
dat\ campaniile sociale la radio [i tv.

o Circa 40% din popula]ie a urm\rit de obi-
cei campaniile sociale [i 45% din popula]ie a urm\rit
campaniile sociale uneori.

o Nu exist\ diferen]e semnificative în ceea ce
prive[te interesul popula]iei fa]\ de diferite campanii
sociale. Totu[i oamenii par s\ fie mai interesa]i în
campaniile sociale împotriva drogurilor [i fumatului. 

o Percep]ia popula]iei este c\ aceste campanii
sociale sunt folositoare (25% foarte utile [i 47% utile).
Doar 25% din popula]ie crede c\ aceste campanii
sociale sunt pu]in sau foarte pu]in utile.

o Dincolo de lipsa de interes, alte motive
pentru care oamenii nu urm\resc campaniile sociale la
tv [i radio sunt: "nu am timp", "nu îmi plac" sau
cred c\ ele nu au nici un efect.

o Circa 42% din popula]ia care urm\re[te
campanii sociale devine con[tient\ de mesajele trans-
mise [i atinge stadiul de stârnire a aten]iei [i de me-
morare.

o Circa 33% din popula]ie a înv\]at ceva din
aceste campanii sociale: 23% a în]eles ce "se întâmpl\"
[i 10% a înv\]at mai multe despre mediul în care
tr\ie[te. Ace[ti oameni au atins stadiul de în]elegere
[i înv\]are.

o Aproximativ 23% din popula]ie a fost con-
vins\ s\ aib\ o atitudine împotriva acestor fenomene
negative: 14% [i-au format o atitudine împotriv\ [i

8,5% încearc\ s\ fac\ ceva pentru a proteja oamenii
de astfel de fenomene negative.

o Numai 3% din popula]ia care urm\re[te
campaniile sociale nu a putut oferi un r\spuns referi-
tor la impactul acestora (vezi graficul).

o Procentul de 8,5%, al oamenilor determina]i
s\ ac]ioneze efectiv împotriva fenomenelor anti-sociale,
arat\ performan]a acestor campanii sociale. Comparativ
cu efectul reclamelor pentru vânzarea produselor care
este, de obicei, mai mic de 5%, se poate spune c\
aceste campanii sunt eficiente.

Datele referitoare la necesitatea existen]ei mai
multor campanii sociale sunt în concordan]\ cu datele
anterioare referitoare la audien]a [i impactul acestor
campanii.

o Oamenii cred într-o m\sur\ foarte mare c\
sunt necesare mai multe campanii referitoare la: pro-
bleme de s\n\tate (54%), educa]ia copiilor (48%), pro-
tec]ia copiilor (47%), droguri [i alcool (47%), securi-
tatea individual\ (45%), protec]ia consumatorului (42%),
cur\]enia localit\]ii (40%) [i via]a sexual\ (31%).

(vezi grafic)

o Aceste necesit\]i vizeaz\ atât canalele tv centrale cât
[i cele regionale sau locale. Percep]ia popu-la]iei este
c\ posturile tv publice centrale se axeaz\ mai mult
decât cele locale pe diferite probleme civice. 29% din
popula]ie este de p\rere c\ posturile tv pu-blice cen-
trale transmit aproape zilnic aceste tipuri de mesaje
sociale, comparativ cu 22% procentul co-respunz\tor
pentru posturile tv centrale private 

(vezi grafic).
o Doar 12% din popula]ie consider\ c\ pos-

turile tv locale transmit aproape zilnic astfel de mesaje
sociale.
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În ce măsură ar trebui să existe la TV şi radio mai multe 
campanii sociale referitoare la protecţia consumatorului?
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În ce măsură ar trebui să existe la TV şi radio mai multe 
campanii sociale referitoare la viaţa sexuală?
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Cât de des se ocupă televiziunea publică (TVR) de 
problemele de natură civică (cetăţenească, socială)?
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Cât de des se ocupă televiziunile private (comerciale) 
centrale de problemele de natură civică 

(cetăţenească, socială)?
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Cât de des se ocupă studiourile teritoriale ale televiziunii 
publice (TVR) de problemele de natură civică 

(cetăţenească, socială)?
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Cât de des se ocupă televiziunile private (comerciale) locale 
de problemele de natură civică (cetăţenească, socială)?
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o Capitalul formal a fost evaluat
m\surând încrederea în institu]ii. Oamenii au cea mai
mare încredere în biseric\, [coal\ [i armat\.
Aproximativ trei sferturi din popula]ie are încredere în
aceste institu]ii. Ele asigur\, în primul rând, consen-
sul social. 

o Pe locul al doilea oamenii au
încredere în media, în principal în radio [i tv (64%)
[i mai pu]in în presa scris\ (45%), care este mai
divers\, anumite ziare apar]inând unor grupuri politice
sau de afaceri implicate în politic\.

o Oamenii au încredere mai pu]in\ în
partidele politice, ONG-uri [i Parlament. A[adar prin-
cipalele institu]ii politice ale democra]iei nu capteaz\
încrederea majorit\]ii popula]iei.

o Referitor la capitalul informal se pare
c\, de[i oamenii nu au încredere prea mare în majori-
tatea semenilor, încrederea general\ este totu[i mare.
Oamenii au mare încredere în rude (70%), prieteni
(61%) [i vecini (52%). Ei au încredere mai pu]in\ în
[efi (25%) [i colegi (39%).

Capitalul social

3. Încrederea în persoane [i institu]ii pentru m\surarea diverselor aspecte ale capitalului social. Interesul
principal a fost pentru capitalul social formal (încrederea în institu]ii) în compara]ie cu capitalul social
informal (încrederea în diverse categorii de persoane).
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4. Atitudinea popula]iei fa]\ de drepturile omului [i cu privire la con[tiin]a civic\ pentru a
m\sura gradul în care popula]ia are responsabilitate civic\ [i onestitate în ceea ce prive[te anumite va-
lori. În final, a fost evaluat\ atitudinea popula]iei referitoare la comportamente anti-sociale prezentate în

cadrul programelor tv [i radio.

Atitudinea popula]iei fa]\ de drepturile omului [i comportamente anti-sociale

Con[tiin]\ civic\

25

o Cele mai importante drepturi ale

omului, a[a cum sunt percepute de popula]ie sunt:
egalitatea în fa]a legii (17%), dreptul la munc\ (14%),
libertatea de exprimare (13%) [i dreptul de a vota
(13%). Mai pu]in importante sunt considerate
urm\toarele: dreptul de a candida în alegeri (3%),
dreptul la liber\ asociere (4%), accesul la informa]iile
publice (6%) [i dreptul la alegeri libere (7%).

o Cel mai important drept politic este
considerat a fi dreptul de a vota, dar 43% din popu-
la]ie nu a r\spuns la aceast\ întrebare. Desigur, cel
mai important aspect pentru popula]ie este votul pen-
tru candidatul sau partidul favorit ("foarte important"
38%, "mai degrab\ important" 45%).

Scala adaptat\ utilizat\ în cercetare pentru
m\surarea con[tiin]ei civice arat\ c\ românii cred c\
nu este niciodat\ justificat ca oamenii s\ accepte
cadouri pentru a-[i face datoria de serviciu (83%), ca
oamenii s\ pretind\ beneficii la care nu sunt
îndrept\]i]i (80%) [i nu este niciodat\ justificat ca
oamenii s\ eludeze plata taxelor (62%). P o p u l a ] i a
condamn\ hot\rât lipsa de responsabilitate civic\. 

Este mai pu]in condamnat\ evaziunea fiscal\
deoarece aceasta se situeaz\, probabil, înc\ la cote
înalte.

Aceast\ atitudine este în concordan]\ cu
opinia potrivit c\reia programele media nu condamn\
comportamentele sociale imorale; 75% din popula]ie
nu sunt de acord cu programele tv care nu condamn\
violen]a, 75% nu agreeaz\ programele tv care nu con-
damn\ corup]ia, 74% actele de nedreptate, 72% lipsa
de grij\ pentru semeni [i 71% poluarea mediului. 

De fapt, aproximativ 70% din popula]ie este
de p\rere c\ [tirile tv prezint\ prea multe acte de

violen]\.
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În orice societate democratică fiecare cetăţean are 
anumite drepturi. Vă rog să-mi spuneţi care drept politic 

este cel mai important pentru dvs.?
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Dreptul de a vota
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Cât de important este pentru dvs. dreptul de a vota 
(candidatul, partidul preferat etc)?
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Cât de justificat este ca oamenii să...?
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În ce măsură sunteţi de acord cu emisiunile TV în care 
NU sunt respinse (criticate, condamnate etc.)...?

Dezacord
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În ce măsură sunteţi de acord cu emisiunile TV în care NU 
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violenţă?
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În ce măsură sunteţi de acord cu emisiunile TV în care NU 
sunt respinse (criticate, condamnate, etc.) actele de 

corupţie?
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În ce măsură sunteţi de acord cu emisiunile TV în care NU 
sunt respinse (criticate, condamnate, etc.) actele de 

nedreptate?
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În ce măsură sunteţi de acord cu emisiunile TV în care NU 
sunt respinse (criticate, condamnate, etc.) actele de 

indiferenţă faţă de semeni?
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În ce măsură sunteţi de acord cu emisiunile TV în care NU 
este respinsă (criticată, condamnată, etc.) lipsa de 

protecţie a mediului?
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După părerea dv. există prea multe sau prea puţine scene 
de violenţă la ştirile prezentate de posturile de televiziune 

din România?

 



Partea  II.

IInnfflluueenn]]aa  mmeeddiiaa  aassuupprraa  ccoommppoorrttaammeennttuulluuii  eelleeccttoorraall
Au fost utilizate trei tipuri de întreb\ri pentru a evalua influen]a media asupra comportamen-

tului electoral.

1. Interesul fa]\ de politic\ [i principala surs\ de informare politic\ a popula]iei, inclusiv testarea
ipotezei "comunic\rii politice în dou\ trepte", evaluarea preferin]elor popula]iei fa]\ de principalele canale

tv din punct de vedere al [tirilor, dezbaterilor politice, emisiunilor de divertisment [i filmelor.

Testarea ipotezei comunic\rii în dou\ trepte arat\ c\ popula]ia confuz\ sau indecis\ cu privire la anu-
mite probleme politice (candidati, participare la vot etc) încearc\ s\ se clarifice utilizând în principal infor-
ma]iile din media (59%). Doar 26% din popula]ie î[i clarific\ problemele utilizând comentariile liderilor de
opinie (6%) sau atât aceste comentarii cât [i informa]iile din media (21%). A[adar ipoteza c\ publicul are

nevoie în cel de-al doilea stadiu de lideri de opinie este doar par]ial confirmat\.
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o Doar 22% din popula]ie este foarte

interesat\ de politic\.
o Scala interesului pentru politic\ arat\

ca doar 7% din popula]ie face parte dintr-un partid
politic (ca expresie maxim\ a implic\rii), aproximativ
30% obi[nuiesc s\ citeasc\ [tirile politice în ziare, al]i
36% se multumesc s\ urm\reasc\ programe politice la
tv. Pentru 3% din popula]ie politica înseamn\ doar
discu]iile cu familia [i prietenii despre probleme
politice iar aproape 1% cred c\ sunt interesa]i de
politic\ dar nu fac nimic pentru a se implica.
Aproximativ 25% din popula]ie au r\spuns c\ prefer\
s\ stea departe de politic\ 

(vezi grafic).
o Cele mai importante surse de infor-

mare politic\ pentru popula]ie sunt televiziunea (73%),
ziarele (8%), radio (6%), familia (2%), prieteni / vecini
(2%). Aproximativ 7% dintre subiec]i au r\spuns c\
nu sunt informa]i deloc privind politica 

(vezi grafic).
o Oamenii utilizeaz\ sursele de infor-

mare cu privire la politic\ zilnic sau aproape zilnic
(66%). 19% utilizeaz\ aceste surse s\pt\mânal sau de
câteva ori pe s\pt\mân\.

o În concordan]\ cu evaluarea celor
mai importante surse de informare, popula]ia are cea
mai mare încredere în tv (71%), ziare (8%), radio

(8%) [i familie (6%).

o Cele mai de încredere [tiri tv sunt

difuzate de Antena 1 (30%), ProTV (29%), TVR1
(16%) [i Realitatea TV (9%) (datele sunt numai pe
urban pentru a asigura comparabilitatea). La nivel
na]ional, aceast\ evaluare este influen]at\ de un fac-
tor tehnic, TVR1 având cea mai larg\ acoperire teri-
torial\. {tirile [i dezbaterile politice sunt urm\rite cel
mai mult în mediul urban pe Antena 1 (35%),

PROTV (16%), TVR1 (12%) [i Realitatea TV (10%). 

Programele de divertisment televizate sunt

urm\rite mai ales pe ProTV (33%), Antena 1 (29%),
TVR1 (11%). Filmele sunt urm\rite mai ales pe
ProTV (29%), Antena 1 (17%) [i Acas\ TV (14%).

o Cele mai importante programe tv ca surse
de informare politic\ sunt emisiunile de [tiri (64%),
talkshow-urile (5%), interviurile politice (2%) [i toate
la un loc (22%).
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Care este cea mai importantă sursă pentru informarea 
dvs. politică?
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Cât de des vă informaţi din această sursă ?
% din totalul celor care se informează cu privire la politică
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Care este sursa de informare în care aveţi cea mai mare 
încredere? 

70.6%

8.1%

8.1%

6.2%

1.4%

0.9%

0.2%

0.5%

4.0%

Televiziunea

Ziarele

Radioul

Familia

Prietenii,vecinii

Sondajele de opinie

Zvonurile

Alta

NS/NR

% din totalul celor care se informează

Care este postul / canalul de televiziune care prezintă 
ştirile cele mai de încredere (în care aveţi cea mai mare 

încredere)?
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politice (talk-

show)

Interviurile cu
oamenii politici
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pentru mine

Nici una dintre
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Dacă ne referim la informarea dv. prin TV, care dintre 
următoarele tipuri de emisiuni este cea mai importanta 

pentru dv.?
% din totalul celor care se informează de la tv
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Dacă sunteţi nelămurit în legătură cu anumite subiecte 
politice (candidaţi, participarea la vot, etc) ce este mai 

important pentru a vă clarifica?
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Care este postul TV la care urmăriţi cel mai des 
informaţiile politice?
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Care este postul TV la care urmăriţi cel mai des 
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Care este postul TV la care urmăriţi cele mai multe 
emisiuni de divertisment?
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Care este postul TV la care urmăriţi cele mai multe filme?
Mediul urban
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2. Urm\rirea campaniilor electorale în raport cu luarea deciziei de vot, a[tept\rile popula]iei în
ceea ce prive[te alegerile locale, parlamentare [i preziden]iale [i estimarea inten]iilor de vot ale românilor.
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o Decizia de a vota în alegerile din 2000
pentru pre[edinte [i parlament a fost luat\ înainte de
campanie de aproximativ 31% dintre poten]ialii votan]i
[i de 42% dintre votan]ii efectivi.

o Aproximativ 31% din electorat [i 40% din-
tre votan]i au decis cu cine s\ voteze în timpul
desf\[ur\rii campaniei [i 12% din electorat (aprox.
17% dintre votan]i) au decis cu cine s\ voteze dup\
dezbaterile din campanie difuzate la tv.

o 70% din popula]ie [i 83% dintre votan]i au
urm\rit dezbaterile televizate din campania
preziden]ial\ din 2000 [i aprox. 61%  din popula]ie
[i 75% dintre votan]i au urm\rit dezbaterile televizate
cu privire la partide.

o Cei mai mul]i dintre oamenii care au
urm\rit campaniile au f\cut acest lucru cel pu]in o
dat\ pe s\pt\mân\ iar peste o treime dintre ei au
um\rit campania televizat\ aproape zilnic.

o Cele mai importante aspecte ce ar trebui
incluse, dup\ opinia popula]iei, în campania electoral\
pentru alegerile locale, parlamentare [i preziden]iale
sunt diferite pentru fiecare tip de campanie.

o De exemplu, cele mai importante lucruri
pentru campania alegerilor locale ar trebui s\ fie cali-
tatea serviciilor publice [i starea drumurilor. Cele mai
importante aspecte pentru alegerile parlamentare ar tre-
bui s\ fie standardul de via]\, s\n\tatea [i educa]ia.
Cele mai importante aspecte pentru alegerile prezi-
den]iale ar trebui s\ fie standardul de via]\ [i corup]ia 

(vezi grafice).

o Interesul popula]iei pentru urm\toarele cam-
panii electorale este mare.

o Oamenii sunt foarte interesa]i [i interesa]i
de alegerile locale (59%), parlamentare (56%) [i prezi-
den]iale (61%).

o Aproape jum\tate din popula]ie se a[teapt\
ca alegerile parlamentare [i preziden]iale s\ aduc\
multe [i foarte multe schimb\ri (46%). Dar, în
prezent, doar 33% din popula]ie este de p\rere c\ [tie
ceea ce este important despre candida]i [i partide, ast-
fel încât s\ ia cea mai bun\ decizie.

o Cele mai importante lucruri pe care popu-
la]ia vrea s\ le [tie despre candida]i sunt: 

-implicarea în activit\]i ilegale experien]a
politic\ [i via]a profesional\.

o Pentru mul]i oameni, programele electorale
televizate sunt foarte importante (10%) sau importante
(44%) atunci când se decid cu cine s\ voteze.

o De fapt, 71% din popula]ie urm\re[te pro-
gramele TV în principal pentru a se informa. 

o Popula]ia este de p\rere c\ aceste campanii
electorale (dezbateri, interviuri, [tiri) ar trebui difuzate
atât de posturile tv publice cât [i de cele private
(53%), mai mult de c\tre cele publice (30%) [i mai
mult de c\tre cele private(4%).

M\surarea inten]iei de vot, atât pentru
alegerile parlamentare cât [i pentru cele preziden]iale,
confirm\ rezultatele celorlalte sondaje realizate de
CURS în martie, cu o u[oar\ cre[tere a celor care
voteaz\ pentru PSD [i a celor indeci[i

(vezi grafice).
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când v-aţi hotărât ce candidat să votaţi?

% din totalul celor care au votat

31.4%
29.6%

13.2%
9.9%

12.5%

3.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Înainte de
campanie

În timpul
campaniei

După ultima
dezbatere

dintre
candidaţi

Nu am
votat,nu
aveam
vârsta

Nu-mi
amintesc

NS/NR

La alegerile pentru Preşedintele României din 2000, când 
v-aţi hotărât ce candidat să votaţi?

% din total eşantion



 

 
40

41.8% 42.4%

15.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Înainte de campanie În timpul campaniei După dezbaterile la TV

La alegerile pentru Parlament din 2000, când v-aţi 
hotărât cu ce partid să votaţi?

% din totalul celor care au votat

30.6% 31.0%

11.6%
10.0%

13.5%

3.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Înainte de
campanie

În timpul
campaniei

După
dezbaterile

la TV

Nu am votat Nu-mi
amintesc

NS/NR

La alegerile pentru Parlament din 2000, când v-aţi hotărât 
cu ce partid să votaţi?

% din total eşantion



 

   
41

82.8%

17.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Da Nu

Aţi urmărit dezbaterile televizate despre sau între 
candidaţii la preşedinţie din campania din 2000?

% din totalul celor care au opinie

70.4%

14.6%
11.7%

3.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Da Nu Nu-mi amintesc NS/NR

Aţi urmărit dezbaterile televizate despre sau între 
candidaţii la preşedinţie din campania din 2000?

% din total eşantion



 

 
42

75.5%

24.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Da Nu

Aţi urmărit dezbaterile televizate despre/între partide 
în campania din 2000?

% din totalul celor care au opinie

60.7%

19.7%
14.6%

5.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Da Nu Nu-mi amintesc NS/NR

Aţi urmărit dezbaterile televizate despre/între partide
 în campania din 2000?

% din total eşantion



 

   
43

36.0%

50.2%

11.3%

2.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Aproape zilnic De câteva ori pe
săptămână

De câteva ori pe
lună

NS/NR

Cât de des aţi urmărit dezbaterile televizate despre sau 
între candidaţii la preşedinţie din campania din 2000?

% din totalul celor care au urmărit la tv dezbaterile televizate despre sau între 
candidaţii la preşedinţie din 2000

36.9%

48.6%

12.0%

2.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Aproape zilnic De câteva ori pe
săptămână

De câteva ori pe
lună

NS/NR

Cât de des aţi urmărit dezbaterile televizate despre/între 
partide în campania din 2000?

% din totalul celor care au urmărit la tv dezbaterile televizate despre sau între 
partidele politice din 2000



 

 
44

În ce măsură ar trebui să includă campaniile electorale 
pentru alegerile locale aspecte referitoare la...?
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În ce măsură ar trebui să includă campaniile electorale 
pentru alegerile parlamentare aspecte referitoare la...?

56.5%

59.8%

76.5%

76.6%

79.6%

89.1%

91.40%

92.8%

93.4%

93.6%

94.8%1.9%

2.8%

2.7%

2.8%

4.20%

6.6%

13.0%

14.8%

15.8%

33.1%

35.7%

-60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Experienţa partidelor

Programul partidelor

Legislaţie

Integrare europeană

Reformă,privatizare

Siguranţa cetăţeanului

Situaţia tinerilor

Corupţie

Şomaj,locuri de muncă

Educaţie,sănătate

Nivelul de trai

Foarte puţin / puţin Foarte mult / mult

Cât de interesat sunteţi de viitoarea campanie electorală 
din 2004?

13.3% 11.9%
15.1%

45.3% 44.1% 45.6%

26.7%
28.6%

25.3%

13.3% 14.1% 12.8%

1.4% 1.3% 1.2%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Pentru alegerile locale Pentru alegerile parlamentare Pentru alegerile prezidenţiale

Foarte interesat Interesat Puţin interesat Foarte puţin/deloc interesat NS/NR



 

 
46

12.3%

33.7% 32.4%

16.0%

5.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Foarte multe
schimbări

Multe schimbări Puţine schimbări Foarte puţine
schimbări/nici una

NS/NR

Vă aşteptaţi ca viitoarele alegeri parlamentare şi 
prezidenţiale să aducă schimbări importante pentru 

îmbunătăţirea vieţii dvs.?

Cât de important este pentru dvs. să cunoaşteţi 
următoarele... despre candidaţii în alegeri? 

18.5%

31.6%

16.8%

25.2%

39.8%

48.5%

29.5%

45.3%

34.7%

46.4%
43.2%

35.4%
31.4%

13.0%

32.1%

16.9%

8.1% 7.3%

16.3%

6.3%

12.4%

7.3%
4.6% 4.2%4.3% 3.8% 4.0% 4.2% 4.3% 4.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Viaţa personală Viaţa
profesională

Vârsta Ocupaţia Experienţa
politică

Implicarea în
scandaluri

Foarte mare măsură Mare măsură Mică măsură Foarte mică măsură NS/NR



 

   
47

10.0%

44.0%

24.3%

15.4%

6.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Foarte
importante

Importante Puţin importante Foarte
puţin/deloc
importante

NS/NR

Cât de importante sunt emisiunile de la televiziune pentru 
dvs. atunci când luaţi decizia cu cine să votaţi?

71.4%

6.8%

17.0%

0.8% 1.5% 2.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Ca să mă
informez

Ca să mă
distrez

Ca să-mi
ocup timpul

Alt motiv Nu mă uit la
TV deloc

NS/NR

De ce vă uitaţi, în principal, la tv? 



 

 
48

53.4%

29.6%

3.8%

13.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

La ambele în egala
măsură

Mai mult la
televiziunea publică

Mai mult la
televiziunile private

NS/NR

După părerea dvs. campania electorală  (dezbateri, 
interviuri, ştiri, etc.) la televiziune ar trebui făcută...?

Intenţionaţi să votaţi la următoarele alegeri parlamentare 
şi prezidenţiale?

Da
76.0%

NS/NR
19.0%

Nu
5.0%



 

   
49

Ce partid intenţionaţi să votaţi la următoarele alegeri 
parlamentare?
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3. Evaluarea efectelor public\rii sondajelor de opinie asupra votului în favoarea înving\torului
sau învinsului din sondaje

Comparând votan]ii deci[i [i indeci[i, se poate vedea c\ influen]a asupra votului pentru înving\tor
este aproximativ egal\ în rândul celor deci[i cu cine s\ voteze pentru pre[edinte [i care iau în consi-
derare rezultatele sondajelor comparativ cu influen]a în rândul celor indeci[i .
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o Datele arat\ c\ 56% dintre votan]i au citit,
ascultat sau urm\rit rezultatele sondajelor de opinie în
media .

o Doar 14% dintre subiec]i iau în conside-
rare "mult" [i "foarte mult" rezultatele sondajelor de
opinie atunci când se decid cu cine s\ voteze, dar
doar 2% din e[antion r\spund c\ iau în considerare
"foarte mult" aceste sondaje când voteaz\ [i sunt,
probabil, influen]a]i de rezultatele sondajelor atunci
când voteaz\.

o Dintre responden]ii care au citit, ascultat
sau urm\rit rezultatele sondajelor de opinie, aproxi-
mativ 25% le iau în considerare "foarte mult" [i
"mult" [i doar 4% dintre responden]ii informa]i cu
privire la sondaje le iau foarte mult în considerare.
Se poate spune c\ acest segment este influen]at de
c\tre sondaje în decizia de vot.

o A[a cum a rezultat în urma aplic\rii
întreb\rilor experimentale pe subiec]ii deci[i [i inde-
ci[i cu cine s\ voteze, influen]a sondajelor publicate
este diferit\ în rândul celor deci[i fa]\ de cei indeci[i

cu cine s\ voteze pentru pre[edinte, precum [i între
cei care vor vota în mare m\sur\ cu înving\torul din
sondaje [i cei care vor vota cu învinsul.

o Responden]ii deci[i cu cine s\ voteze pen-
tru pre[edinte [i informa]i cu privire la sondaje iau în
considerare "foarte mult" (5%) [i "mult" (24%) rezul-
tatele sondajelor de opinie.

o Responden]ii indeci[i cu cine s\ voteze
pentru pre[edinte [i informa]i cu privire la sondaje iau
în considerare "foarte mult" (3%) [i "mult" (17%)
rezultatele sondajelor de opinie.

o Efectele "bandwagon" [i "underdog" arat\
c\, dintre responden]ii influen]a]i "foarte mult" [i
"mult" de rezultatele sondajelor, 77% r\spund c\ sunt
influen]a]i s\ voteze cu înving\torul din sondaje [i
doar 10% r\spund c\ sunt influen]a]i s\ voteze cu
învinsul din sondaje. Dac\ lu\m întregul e[antion ca
referin]\, datele arat\ c\ 10% dintre responden]i
r\spund c\ sunt influen]a]i de sondaje [i voteaz\ pen-
tru înving\tor, în timp ce doar 1% sunt influen]a]i de
sondaje [i voteaz\ pentru învins.
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Partea  III.

~~nnttrreebb\\rrii  ssppeecciiffiiccee  ppeennttrruu  CCNNAA

1. Evaluarea notoriet\]ii, popularit\]ii [i performan]ei principalilor moderatori tv de emisiuni

social-politice, utilizând o scal\ adaptat\ a institutului american Marketing Evaluation Inc.

Evaluarea moderatorilor TV s-a bazat pe o scal\ adaptat\ a institutului american Marketing Evaluation

Inc. Au fost calculate trei scoruri: scorul de notorietate, popularitate [i performan]\. Scorul de notorietate este
bazat pe ponderea responden]ilor care au recunoscut personalit\]ile tv. Scorul de popularitate este bazat pe pon-
derea responden]ilor care au r\spuns c\ personalitatea tv este favorit\ sau se afl\ între favori]i. Scorul de per-
forman]\ este calculat ca raport între scorul de popularitate [i cel de notorietate.

A fost realizat\ ierarhia celor mai buni moderatori pentru campaniile electorale, a[a cum sunt ei per-
cepu]i de c\tre popula]ie.
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Scorul performanţei  (0-10)
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VIZIONAREA {I IMPACTUL ASUPRA 
ELECTORATULUI A DEZBATERILOR
CU CANDIDA}II LA PRE{EDIN}IE

ÎN ALEGERILE DIN 2000

Prof. univ. dr. Ioan  Dr\gan
Director al Centrului de Studii Media [i Noi Tehnologii de Comunicare

Facultatea de Sociologie [i Asisten]\ Social\
Universitatea din Bucure[ti

Introducere

Din punct de vedere istoric, cercetarea op]iunilor electorale a fost una dintre principalele direc]ii de
studiu începând cu anii '30. Din aceast\ perioad\ dateaz\ primele sondaje de opinie public\, sondaje care au
reu[it s\ prevad\ pentru prima dat\ câ[tig\torii unei curse preziden]iale.

Dezbaterile televizate ale candida]ilor î[i au originea în Statele Unite, prima dezbatere de acest tip
având loc în anii '60 între Richard Nixon [i J.F. Kennedy. Aceast\ prim\ dezbatere a demonstrat c\ televi-
ziunea poate determina formarea unei opinii favorabile unuia dintre candida]i. În urma studiilor succesive, s-a
constatat c\ persoanele care au urm\rit dezbaterile la radio (aceea[i emisiune transmis\ la televiziune), au încli-
nat s\-l voteze pe Nixon, în timp ce indivizii care au v\zut dezbaterile televizate au votat cu Kennedy. Acest
fapt a ar\tat c\, odat\ cu apari]ia televiziunii, nu mai este atât de important ce informa]ie se transmite, ci
cum se transmite aceast\ informa]ie.

Cercet\rile sociologice au dezvoltat mai multe modele [i mecanisme ale comunic\rii politice electorale
[i efectul acestora asupra op]iunii de vot. Aceste modele sunt sintetizate în tabelele urm\toare.

Tabelul 1. Modelul func]ionalist (P. Lazarsfeld, 1940; 1948; 1954)

În cadrul modelului func]ionalist, mass-media nu influen]eaz\ decât în foarte mic\ m\sur\ op]iunea de
vot. Importan]a maxim\ în acest model este acordat\ grupurilor de care apar]ine individul, în special familia
[i prietenii apropia]i. Acest model presupune c\ op]iunile pentru un candidat sunt deja realizate înainte de a
începe campania electoral\ [i media nu poate schimba situa]ia deja existent\.

Tabelul 2. Modelul [colii de la Universitatea Michigan
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Modelul [colii de la Universitatea Michigan consider\ c\ mobilitatea electoral\ în urma campaniei electo-
rale este redus\, acest fapt datorându-se partizanatului politic. În acest caz, cea mai mare influen]\ asupra votu-
lui este acordat\ socializ\rii politice.

Tabelul 3.  Modelul Agenda-setting

Modelul Agenda-setting consider\ c\ media realizeaz\ o list\ de priorit\]i, de informa]ii importante. În
acest fel, media controleaz\ la ce se gânde[te publicul, oferind vizibilitate diferit\ unor evenimente sau unor
candida]i.

Teoriile sociologice privind influen]ele dezbaterilor televizuale pot fi sintetizate în dou\ alternative
antitetice: alternativele minimaliste, care consider\ c\ rolul media este redus, cu influen]e minime asupra op]iunii
de vot, [i alternativele maximaliste care sus]in ca media este un factor important în definitivarea op]iunii de
vot. Aceste dou\ abord\ri sunt prezentate în tabelul urm\tor. 

Tabel 4. Utiliz\ri [i influen]e exercitate de dezbaterile televizuale (electorale)

Între aceste dou\ alternative extreme, se situeaz\ alternativele mediane. Acestea pot fi concentrate în
felul urm\tor:

1. Media reprezint\ premize pentru forme alternative de cunoa[tere social\ [i politic\
2. Media reprezint\ cadre pentru constituirea unui spa]iu public conflictual sau bazat pe negociere
3. Media realizeaz\ dezbaterile-oglinzi care reflect\ [i ne restitituie propria imagine
4.. Furnizoare de informa]ii directe despre diferen]ele de politic\, direc]iile viitoare de ac]iune [i de
personalitate dintre candida]i
5. Efectul lor ]ine nu atât de "mobilizarea cognitiv\" a cet\]eanului, cât de "poten]ialul spectacular" 
al polemicii [i de for]a charismatic\ a personalit\]ii candidatului
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Vom urm\ri efectul dezbaterilor televizate ale candida]ilor la pre[edin]ie asupra comportamentului de
vot. Utiliz\m în acest scop, ancheta integrat\ în sondajul CURS pe e[antion na]ional între cele dou\ tururi de
scrutin (2000). Din cadrul acestui sondaj, vom extrage un num\r de întreb\ri privitoare la dezbaterile tele-
vizate.

O prim\ întrebare vizeaz\ audien]a acestor dezbateri televizate. Observ\m c\ mai mult de dou\ treimi
dintre persoanele chestionate au vizionat aceste emisiuni. A[adar, audien]a este una record, comparativ cu alte
tipuri de emisiuni.

Tabelul 5. A]i privit dezbaterile cu candida]ii la pre[edin]ie transmise la TV înaintea alegerilor
din 26 noiembrie 2000?

În leg\tur\ cu num\rul de dezbateri urm\rite de electorat, observ\m c\ 53,5% au vizionat mai mult de
dou\ dezbateri, 21,9% au v\zut 1-2 dezbateri. A[adar, pe lâng\ o audien]\ foarte bun\ a acestor emisiuni, exist\
un interes pentru dezbateri, majoritatea electoratului vizionând mai mult de 2 dezbateri în perioada electoral\.

Tabelul 6. Dac\ "Da", a]i privit:

Privitor la decizia de vot, persoanele incluse în e[antion au fost întrebate în leg\tur\ cu momentul în
care s-a definitivat op]iunea electoral\. Observ\m c\ 49,3% erau deci[i înainte de a viziona dezbaterile [i
numai  24,7% s-au decis dup\ aceste dezbateri. A[adar, influen]a media s-a concretizat doar într-un sfert din
totalul cazurilor, restul electoratului având deja o op]iune preexistent\ dezbaterilor.

Tabelul 7. Când v-a]i hot\rât cu cine s\ vota]i pentru pre[edinte?

Rezultatele referitoare la candida]ii care au impresionat cel mai mult electoratul în timpul dezbaterilor
sunt prezentate în tabelul urm\tor.
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Tabelul 8. Care dintre candida]ii la pre[edin]ie v-a impresionat cel mai mult în timpul dezba-
terilor?

Observ\m c\ persoanele care au impresionat cel mai mult sunt: Ion Iliescu (22,9%), urmat de C. V.
Tudor (15,7%) [i Theodor Stolojan (12,2%).

Persoanele incluse în e[antion au fost întrebate în leg\tur\ cu momentul când s-au decis în privin]a
candidatului la pre[eden]ie. Este semnificativ faptul c\ majoritatea votan]ilor erau deci[i înainte de dezbaterile
televizate, influen]a televiziunii fiind redus\. Un caz special este cel al lui C. V. Tudor, care a ob]inut aproape
35% dintre op]iunile de vot în urma dezbaterilor.

Tabelul 9. Op]iunea de vot pentru func]ia de pre[edinte în cadrul primului tur de scrutin

În cadrul unei anchete privind alegerile, anchet\ realizat\ în Fran]a în 1981, s-a stabilit o ierarhie a
rangurilor de influen]\ a diferitelor componente ale comunic\rii electorale. Acestea sunt prezentate sintetic în
ordinea influen]ei asupra op]iunii de vot :

1. Ceea ce spune candidatul - 42,6 %
2. Discu]iile dintre aleg\tor [i anturajul s\u - 23,7 %
3. Comentariile jurnali[tilor - 10,9 %
4. Reac]iile altor oameni politici - 7,6 %
5. Sondajele publicate - 3,8 %

Trebuie precizat faptul c\, în campanie, media [i mai ales televiziunea, poten]eaz\ la maximum candi-
datul, aflat în situa]ia cumulativ\ (gra]ie media) a dou\ tipuri de comunic\ri: cea de mas\ [i cea "face to
face" cu membrii "societ\]ii telespectatorilor".
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Concluziile acestei lucr\ri sunt prezentate sintetic în continuare:

1. Dezbaterile televizate cu candida]ii la pre[edin]ie întrunesc cote maxime de audien]\: trei p\trimi 
din telespectatorii poten]iali au vizionat mai multe emisiuni

2. Observ\m deplasarea accentului competi]ional al campaniei de la diferen]ele de program/ideologie
spre performan]ele mediatice ale candida]ilor

3. Dezbaterile televizate sunt momente de vârf ale polariz\rii "interesului politic" al popula]iei în cam-
panii, comparativ cu descre[terea interesului pentru emisiunile politice în afara campaniei electorale

4. Am ob]inut confirmarea par]ial\ a teoriei clasice (Lazarsfeld-Katz): o parte majoritar\ a electora-
tului [i-a stabilit op]iunile de vot înaintea vizion\rii dezbaterilor sau f\r\ vizionarea acestora (49,3%+19,8%).
Trebuie precizat c\ doar un sfert din electorat a decis asupra votului dup\ vizionarea dezbaterilor.

5. Excep]ie de la regula enun]at\ anterior este observat\ în cazul lui Vadim Tudor, unde aproape
jum\tate dintre votan]i s-au decis dup\ vizionarea dezbaterilor.

6. Efectele campaniei electorale nu sunt de natur\ a reconfigura distribu]ia preferin]elor politice, în ce
prive[te orientarea lor de baz\ (m\surat\ prin barometrele de opinie [i sondajele preelectorale), ci mai curând
s\ poten]eze [i uneori s\ cristalizeze o tendin]\ din aria "secundar\" în categoria celor "prioritare", cum a fost
cazul lui C. V. Tudor [i al P.R.M. în alegerile din 2000, în contextul focaliz\rii cadrajului mediatic al mizelor
electorale pe personalitatea liderului politic.
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TELEVIZIUNEA {I COMUNICAREA ELECTORAL| 
DELIBERATIV|, PREMISE EMPIRICE DE CERCETARE

Dr. Camelia Beciu
Cercet\tor la Institutul de Sociologie, Academia Român\

Semnalez în acest articol câteva probleme devenite simptomatice legate de construc]ia emisiunilor elec-
torale. Sunt probleme pe care fiecare campanie electoral\ din România le-a pus în eviden]\, chiar dac\ în
forme diferite. Nu plasez discu]ia în zona efectelor, a[adar, nu discut dac\ aceste emisiuni au efecte directe
sau indirecte, punctuale sau durabile. Acesta este un subiect în sine care merit\ o discu]ie aparte. Pornesc în
schimb de la o premis\ larg acceptat\ în mediul academic potrivit c\reia, într-o campanie electoral\, televi-
ziunea poate influen]a, dar nu dicta agenda (priorit\]ile) publicului; în schimb, televiziunea poate orienta modul
în care publicul percepe agenda electoral\, mai exact, criteriile în func]ie de care publicul judec\ evolu]ia can-
dida]ilor în campanie (Miller, 1990; Gerstlé, 1996). Mai exact, prin anumite practici de mediatizare a infor-
ma]iei electorale [i non-electorale, televiziunea poate s\ activeze sensibilitatea publicului la anumite atribute ale
candida]ilor, evenimentelor [i temelor care alc\tuiesc conjunctura politic\.

Astfel, întregul dispozitiv de mediatizare care intr\ în alc\tuirea unei emisiuni electorale sau a emisi-
unilor informative din perioada electoral\ plaseaz\ evenimentele puse în discu]ie într-un anumit cadru de inter-
pretare (a[a-numitul efect de cadraj) sau poate focaliza aten]ia publicului asupra anumitor evenimente sau teme,
care vor servi drept criterii de evaluare a candida]ilor [i a ofertei electorale (a[a-numitul efect de amorsare).
A[adar, în func]ie de modul în care televiziunile gestioneaz\ comunicarea electoral\, publicul poate recurge la
anumite criterii de evaluare, fapt care poate avea consecin]e nu numai asupra deciziei electorale propriu-zise,
dar mai ales asupra particip\rii politice [i a socializ\rii electoratului cu discu]ia deliberativ\. 
ori, din acest punct de vedere, putem identifica o serie de elemente constante în ceea ce prive[te comunicarea
electoral\ practicat\ de televiziuni începând din 1990 [i pân\ la campania electoral\ din 2000. Reamintesc în
acest sens cazul campaniei electorale din 2000.
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a. Formatul emisiunilor electorale. 

Grila electoral\ adoptat\ de televiziuni nu a

inclus genurile televizuale care între]in interac]iunea

deliberativ\ (precum talk-show-ul, dezbaterea sau inter-

viul). Emisiunile dedicate candida]ilor la pre[edin]ie au

cuprins materiale elaborate în prealabil de c\tre echipa

candida]ilor - materiale care vizau turneul electoral sau

alte aspecte legate de platforma [i personalitatea can-

didatului. De[i comunicarea electoral\ ar fi trebuit s\

situeze candida]ii într-un spa]iu dialogal, emisiunile au

fost comprimate sub forma unor "chestionare", mo-

deratorii sau jurnali[tii invita]i adresând candida]ilor

întreb\ri deja preg\tite pentru care candidatul avea

alocat un timp de r\spuns cuprins între 30 de secunde

[i 2 minute. În mod simptomatic, televiziunile au

adoptat un format electoral asem\n\tor, de[i fiecare

post dispunea - la momentul campaniei electorale - 

de o identitate mediatic\ bine conturat\ pe pia]a 

televizual\.

b. Orientarea tematic\. 
În cadrul emisiunilor electorale, candida]ii au

trebuit s\ abordeze în maximum dou\ minute o serie
de teme specializate, care în mod normal ar fi nece-
sitat un timp de argumentare (constituirea bugetului de
stat, starea investi]iilor, interven]ia statului în economie
etc.). 

c. Conven]iile de interac]iune între partici-
pan]ii la emisiuni. 

Moderatorului i s-a atribuit un rol strict for-
mal - rolul celui care distribuie întreb\ri [i autorizeaz\
r\spunsuri, cronometrând timpii consuma]i de candi-
da]i. De altfel, minute importante s-au irosit, urmare
a faptului c\ moderatorul trebuia s\ calculeze sau s\
recalculeze timpii câ[tiga]i / pierdu]i de candida]ii care
(nu) r\spunseser\ în mai pu]in de dou\ minute.
Adesea candida]ii "capitulau" de bun\ voie în fa]a
unei întreb\ri la care nu puteau r\spunde în câteva
zeci de secunde; cel mai adesea, candida]ii au fost
nevoi]i s\ "fure" secunde din urm\toarea întrebare,
intrând astfel într-un cerc vicios. 
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Moderator: Mul]umesc. Voi face o contorizare în
direct. Îi rog pe candida]ii care deja au r\spuns, 
s\-mi spun\ cine a primit celelalte 30 de secunde, ca
s\ fim corec]i fa]\ de toat\ lumea…
Jurnalist: Sta]i, c\ am dreptul s\…
Moderator: A folosit [i celelalte 30 de secunde!
Dumnealui le-a folosit pentru un singur r\spuns. 
Jurnalist: [i nu am dreptul s\ mai pun o întrebare?
Poate sunt nemul]umit de r\spuns!
Moderator: Doar dac\ renun]\ dl Is\rescu la timpi
din alte … Am s\ m\ încurc în toat\ socoteala asta 
Jurnalist: Potrivit în]elegerii, noi care punem… putem
pune o întrebare suplimentar\. Nu am dreptul?
Moderator: Ba da, dar i-am acordat timpul deja pen-
tru r\spuns. (…) Am s\-i propun dlui Is\rescu s\
renun]e la urm\torul r\spuns de 30 de secunde, s\ fie
toat\ lumea mul]umit\. ("Alegeri preziden]iale 2000"
din 21.11.2000, TVR1).

d. Participa]ii la emisiune (candida]i, modera-
tori, jurnali[ti) au fost astfel constrân[i s\ practice un
singur comportament de enun]are [i anume întrebarea
elaborat\ în prealabil, care nu a fost generat\ prin
schimb discursiv. 

Din acest punct de vedere, candida]ilor li 
s-a atribuit un singur rol comunica]ional: sus]inerea
unui monolog în fa]a interlocutorilor din studio [i în
fa]a telespectatorilor. În plus, caracterul consensual al
întreb\rilor formulate de jurnali[tii-invita]i nu a ge-
nerat situa]ii de contraargumentare, ci a stimulat
monologul candida]ilor. 

e. Reglement\rile C.N.A. 
CNA a l\sat institu]iilor media o marj\ de

manevr\ extrem de larg\ în ceea ce prive[te alegerea
formatului electoral.  CNA a stabilit structura emisi-
unilor electorale precum [i programarea acestora.
Reglement\ri explicite au fost prev\zute exclusiv pen-
tru emisiunile destinate autoprezent\rii candida]ilor -
emisiunile care difuzau materiale preg\tite în prealabil
de c\tre echipa candida]ilor. Articolul 13 din decizia
CNA nr. 240/2000 este singurul care se refer\ în mod
explicit la modalit\]ile de desf\[urare a dezbaterilor:
"(1) În cadrul dezbaterilor realizatorii [i moderatorii
emisiunilor electorale au obliga]ia s\ manifeste neu-
tralitate, s\ evite orice atitudine partizan\ [i s\ asi-
gure dezbaterii o atmosfer\ civilizat\. (2) Moderatorul
emisiunii trebuie s\ intervin\ pentru a evita compor-
tamente sau exprim\ri care afecteaz\ urbanitatea dez-
baterii sau care genereaz\ atacuri la persoan\".

Alte articole din decizia CNA con]in doar
trimiteri indirecte la dezbaterile televizuale: 

"Emisiunile electorale vor asigura tuturor
participan]ilor condi]ii egale în ceea ce prive[te liber-
tatea de exprimare, pluralismul opiniilor [i echidis-
tan]a. În cadrul emisiunilor electorale candida]ii [i
sus]in\torii acestora î[i pot exprima opiniile într-o
atmosfer\ de urbanitate, f\r\ ca prin interven]iile lor:
a) s\ pun\ în pericol ordinea constitu]ional\, ordinea
public\, siguran]a persoanelor [i a bunurilor; b) s\
def\imeze sau s\ atenteze la onoarea altei persoane;
c) s\ se abat\ de la schimbul de idei, înlocuind argu-
mentele întemeiate pe probe obiective, indiscutabile,
cu referiri sau aluzii la temperamentul, caracterul [i
via]a personal\ ale altui candidat, precum [i la
op]iunile sale profesionale, religioase [i intelectuale
(art. 8, ibid.). Potrivit deciziei CNA, singura regle-
mentare care viza accesul candida]ilor la emisiunile
electorale se referea la tariful unic destinat exclusiv
publicit\]ii electorale ("Fiecare post va practica pentru
to]i solicitan]ii tarife proprii unice pe unitatea de timp
de emisie, garantându-le
condi]ii egale, potrivit
timpilor de anten\
aloca]i"- Art. 7, paragr.
2, Decizia CNA). Pe de
alt\ parte, televiziunile au
adoptat criterii proprii în
ceea ce prive[te selec]ia
candida]ilor care urmau a
fi mediatiza]i (de exem-
plu, PRO TV a recurs la criteriul opiniei publice, can-
dida]ii fiind  selec]iona]i în func]ie de pozi]ia acesto-
ra în sondaje). Discu]ie. Constat\m, în primul rând,
c\ jurnalismul politic televizual a fost "suspendat" în
perioadele electorale. Mai multe argumente sus]in
aceast\ constatare. Mai întâi, avem în vedere faptul
c\ de[i televiziunile au conceput diverse dispozitive
televizuale (a[a cum s-a întâmplat în campania din
1996), în cele din urm\, candidatul a fost plasat tot
în situa]ia de autoprezentare, de unde [i rela]ia sa
strict formal\ cu jurnali[tii - moderatori. În al doilea
rând, emisiunile electorale au fost moderate de redac-
tori sau jurnali[ti care nu figurau în grila curent\ a
postului. Unele televiziuni au "importat" moderatori de
la alte departamente sau din afara institu]iei, creând
un regim de mediatizare aparent "impersonal", în orice
caz, radical diferit de cel din perioada non-electoral\
(evident, aceast\ practic\ ar fi fost justificat\ dac\
rolul noilor moderatori nu s-ar fi rezumat la cel de
"amfitrioni" [i "administratori" ai timpilor de anten\). 
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A rezultat astfel un soi de distan]are a pos-
tului fa]\ de emisiunile politice cultivate în perioada
non-electoral\. Îns\ aceast\ distan]are s-a dovedit a fi
steril\ dat fiind c\ nu a generat o comunicare elec-
toral\ deliberativ\; dimpotriv\ comunicarea electoral\ 
s-a transformat într-un act de complezen]\ [i obliga]ie
formal\. Astfel construite, dispozitivele de comunicare
electoral\ au furnizat publicului anumite criterii de
evaluare a scenei electorale. Candida]ii nu au fost
evalua]i prin prisma capacit\]ii lor de a dezvolta un
punct de vedere, ci prin capacitatea lor de a r\spunde
perspicace. Agenda electoral\ a fost construit\ mai
mult ca un inventar sau o în[iruire de teme generale
[i, în acela[i timp, abstracte, dat fiind absen]a dia-
logului între candida]i pe de-o parte [i, între candi-
da]i [i jurnali[ti, pe de alt\ parte. Paradoxal, publici-
tatea electoral\ a devenit singura surs\ de problema-
tizare - desigur, o surs\ controlat\ de candidat.  

În consecin]\, dimensiunea democratic\ a
comunic\rii electorale a fost în]eleas\ numai ca ega-
litate de acces, eludându-se evaluarea deliberativ\ a
ac]iunii politice (pe de alt\ parte, egalitatea de acces
a fost doar aparent\, posturile de televiziune adoptând
diferite criterii de selec]ie a candida]ilor care urmau a
fi mediatiza]i). Lipse[te a[adar, institu]ia dezbaterii
televizate - dezbaterea între candida]i, între jurnalist [i
candidat. Posturile de televiziune s-au multiplicat, îns\
pân\ în 2000, mediatizarea deliberativ\ a r\mas un
deziderat.

Problema emisiunilor deliberative în perioadele
electorale aminte[te de o situa]ie asem\n\toare din
Statele Unite ale Americii. În studiul intitulat "Viitorul
dezbaterilor preziden]iale", Bates (1993) descrie istoria
complicat\ a dezbaterilor televizuale în spa]iul medi-
atic american. Experien]a american\ în materie de dez-
bateri preziden]iale nu este extrem de bogat\ având în
vedere c\ televiziunile nu au organizat dezbateri elec-
torale în 1952, 1956, 1964, 1968 [i 1972 (de regul\, 

acest lucru s-a întâmplat din cauza candida]ilor care 
nu se puteau pune de acord). 

Potrivit aceluia[i autor, începând din 1987, în
Statele Unite ale Americii a început un "proces de
institu]ionalizare" a dezbaterilor preziden]iale prin for-
marea unei "Comisii Non-Profit Pentru Organizarea
Dezbaterilor Preziden]iale", comisie care a pus în
discu]ie probleme precum: garantarea unei dezbateri
între reprezentan]ii democra]i [i republicani; formula-
rea unor condi]ii formale care s\ permit\ participarea
la dezbateri a candida]ilor independen]i; structura dez-
baterilor televizuale; practicile de mediatizare care pot
facilita informarea publicului [i care pot capta aten]ia
public\ la campania electoral\ [.a (Bates, 1993). În
decursul anilor, aceast\ comisie ar fi reu[it s\ sti-
muleze adoptarea unor articole legislative (precum arti-
colul introdus de deputatul Markey) care condi]ioneaz\
participarea candida]ilor la dezbaterile televizuale de
primirea unor fonduri federale destinate finan]\rii cam-
paniei. Autorul subliniaz\ c\ institu]ionalizarea dezba-
terilor televizate a stimulat publicul s\ integreze acest
tip de mediatizare în consumul s\u mediatic, publicul
fiind cel care solicit\ [i a[teapt\ dezbaterile prezi-
den]iale.

Norris (2000) subliniaz\ cât de important este
într-o democra]ie ca mass-media [i în special, tele-
viziunea, s\ furnizeze publicului o "cunoa[tere prac-
tic\", adic\ informa]ii relevante pentru diferitele con-
texte politice astfel încât "cet\]enii s\ poat\ estima
riscurile probabile ale deciziilor lor [i, corespunz\tor,
beneficiile. Din acest punct de vedere, oamenii au
nevoie de o cunoa[tere practic\ care s\-i poat\ ajuta
s\ asocieze preferin]ele lor politice [i sociale cu
op]iunile disponibile" (p. 213). În acest context,
regimurile de mediatizare electoral\ din 2000, inclusiv
din campaniile precedente, au diminuat considerabil
informarea electoral\ a publicului.   
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Studiu IMAS
De[i a fost intens mediatizat\ timp de mai mult de 6 s\pt\mâni, campania electoral\ pentru alegerile

locale din 2004 a captat interesul a numai jum\tate din electorat. Tinerii (18-29 ani) s-au declarat interesa]i
în propor]ie sensibil mai mic\ decât restul popula]iei.

Se poate remarca [i interesul mai mare pentru campania electoral\ în mediul rural decât în cel urban
(propor]iile celor care declar\ c\ au fost foarte mult [i mult interesa]i de campanie fiind, respectiv, de 56%
[i 47%). De altfel, interesul crescut din mediul rural s-a materializat [i în ratele superioare de participare la
vot (61,9%, respectiv 48,5%).

Principalele surse de informare despre candida]ii locali au fost, în ordine, afi[ele stradale, emisiunile
de televiziune [i întâlnirile directe. {i aici, diferen]ele dintre urban [i rural au fost semnificative: dac\ în me-
diul rural televiziunea a jucat un rol marginal (fiind men]ionat\ ca surs\ de informare de numai 16% dintre
responden]i), în urban ea s-a situat pe primul loc (propor]ia men]iunilor fiind de 58%, chiar 77% în ora[ele
mari, 86% în Bucure[ti). Era firesc s\ se înregistreze aceste diferen]e, atât timp cât televiziunile [i-au con-
centrat aten]ia aproape exclusiv asupra disputelor electorale din principalele municipii.

Aproape un sfert din cei intervieva]i declar\ c\ cele v\zute la televizor în timpul campaniei electorale
le-au influen]at decizia de vot. Dintre cei care [i-au declarat interesul pentru campania electoral\, 36% recunosc
influen]a emisiunilor de televiziune asupra deciziei de vot. Propor]ia este mai mare în rândul persoanelor de
vârste medii (30 - 59 de ani). În ce prive[te radioul, acesta a influen]at decizia de vot în cazul a unul din
6 responden]i. În total, 41% din responden]i au declarat c\ au fost influen]a]i de emisiunile transmise prin
radio sau televizor.

În ce prive[te tipurile de emisiuni de televiziune cu caracter electoral, spectatorii au preferat pe cele
controversiale (2/3 din responden]i le-au preferat pe cele cu doi sau mai mul]i candida]i). Clipurile electorale
realizate de partide au fost cele mai pu]in atractive, întrunind adeziunea a doar 5% dintre cei intervieva]i.

La radio, formatul preferat a fost tot cel controversial, dar în propor]ie mai mic\ (49% prefer\ emi-
siunile cu doi sau mai mul]i candida]i în studio.

La radio, emisiunile în care moderatorul discuta cu un candidat au fost apreciate de 23% din respon-
den]i, fa]\ de 19% la televiziune.

Dintre posturile de televiziune, responden]ii au ales ca având cele mai interesante emisiuni electorale
TVR1 (34%), urmat de Antena 1 (28%). În mediul urban, acolo unde interesul pentru emisiunile electorale
televizate a fost mai mare, iar posibilit\]ile de recep]ie sunt mai echilibrate, ierarhia a fost schimbat\, Antena
1 deta[ându-se prin întrunirea a 39% din preferin]e, fiind urmat\ de ProTV (19%) [i TVR 1 (17%).

Contrar a[tept\rilor, emisiunile electorale ale posturilor locale au fost pu]in apreciate atât în mediul
urban cât [i în cel rural.

Ca grad de satisfac]ie, dac\ ]inem seama doar de opiniile responden]ilor care au urm\rit emisiunile
fiec\rui post, pe primul loc se situeaz\ Antena 1, urmat\ de ProTV, TVR 1 [i Realitatea TV.

În privin]a posturilor de radio, 41% din preferin]e s-au îndreptat spre România Actualit\]i (51% în
rural, 34% în urban). Posturile locale au avut un impact mai mare, fiind preferate de 16% din responden]i.

Comparativ cu anul 2000, campania electoral\ pentru alegerile locale din acest an a fost apreciat\ mai
ales ca fiind mai civilizat\ [i mai echilibrat\.
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Metodologie

E[antion multistratificat. 258 de puncte de e[antionare în 101 localit\]i.
Perioada de realizare a interviurilor: 11 - 19 Iulie 2004.
Marimea e[antionului= 1200 persoane.
Eroare maxim\ de e[antionare: 2,9%

C1. Cât de mult v-a interesat campania electoral\ pentru alegerile locale din iunie 2004?
Întrebare închis\ cu r\spuns unic
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C2. Care au fost principalele Dvs. surse de informare despre candida]ii din localitatea Dvs.? 
Alege]i primele dou\ surse, în ordinea importan]ei. Întrebare închis\ cu dou\ variante de r\spuns 
posibile.
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C3. Ce tip de emisiuni de televiziune vi s-a p\rut cel mai util pentru a v\ da seama care 
sunt cei mai potrivi]i candida]i? 
Întrebare închis\ cu r\spuns unic.

*Variante de r\spuns ap\rute în mod spontan
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C4. Ce post de televiziune crede]i c\ a avut cele mai interesante emisiuni electorale?
Întrebare închis\ cu r\spuns unic.

*Variante de r\spuns ap\rute în mod spontan
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C5. Aprecia]i c\ în perioada campaniei electorale, jurnalele de [tiri obi[nuite au fost mai 
interesante, mai pu]in interesante, sau la fel ca de obicei? 
Întrebare închis\ cu r\spuns unic.

*Variante de r\spuns ap\rute în mod spontan
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C6. În ce m\sur\ aprecia]i c\ cele v\zute la televizor în timpul campaniei electorale v-au 
influen]at decizia de vot?
Întrebare închis\ cu r\spuns unic.

*Variante de r\spuns ap\rute în mod spontan
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C7. Ce tip de emisiuni de radio vi s-a p\rut cel mai util pentru a v\ da seama care sunt cei
mai potrivi]i candida]i?
Întrebare închis\ cu r\spuns unic.

*Variante de r\spuns ap\rute în mod spontan
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C8. Ce post de radio crede]i c\ a avut cele mai interesante emisiuni electorale?
Întrebare închis\ cu r\spuns unic.

*Variante de r\spuns ap\rute în mod spontan
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C9. În ce m\sur\ aprecia]i c\ cele auzite la radio în timpul campaniei electorale v-au influ
en]at decizia de vot? 
Întrebare închis\ cu r\spuns unic.

*Variante de r\spuns ap\rute în mod spontan
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C10. Cât de mul]umit a]i fost de campania electoral\ realizat\ la urm\toarele 
posturi de televiziune?
Itemi în întrebare multipl\.

*Cu cât media este mai mare cu atât mul]umirea este mai mare
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C11. Comparativ cu anul 2000, cum aprecia]i campania electoral\ de la televiziune organizat\ 
în acest an pentru alegerile locale? 
Întrebare închis\ cu r\spuns multiplu [i variant\ altele.

*toate variantele ap\rute au procente de sub 1.5% - Mai agitat\, mai slaba, nu prea corect\, la fel, mai excesiv\ ca durat\,
mai pu]in civilizat\, mai agresiv\, discret\, platonica, dezorganizat\, plictisitoare, mai insistent\, restrictiv\, mai costisitoare, mai
interesant\, denaturat\, obositoare.





DECIZIA CONSILIULUI SUPERIOR AL 
AUDIOVIZUALULUI PRIVIND EMISIUNILE
DIN PERIOADA CAMPANIEI ELECTORALE 

2002 (FRAN}A)

SCURT|  MOTIVA}IE

Campaniile electorale sunt, oriunde [i oricând, prilejuri de confruntare, mai mult emo]ionale, între

diferitele grup\ri politice partizane din cadrul comunit\]ilor umane. Nu de pu]ine ori, îns\, în acest joc au fost
atrase componentele mediatice, între care cele audiovizuale au reprezentat terenul precump\nitor al disputelor
[i influen]elor din arena politic\. Motiv pentru care aceste instrumente propagandistice fac, de regul\, obiectul
strategiilor [i instrumenta]iei logistice ale diferitelor grupuri de interese politice, con[tiente de puternicul impact
la public al acestor mijloace [i de capacitatea lor de a influen]a, la un moment dat, op]iunile electoratului.

În democra]iile consolidate, cel pu]in în ultimele 4-5 decenii, strategia [i managementul campaniilor
electorale au fost obiectul sistematic al unor ini]iative legislative, coerente [i foarte aplicate pe elementele de
specificitate ale realit\]ii politice, institu]ionale [i sociale a momentului. Astfel de norme, determinate de nece-
sit\]ile gestion\rii pe termen scurt a func]iilor democratice esen]iale ale societ\]ii, se afl\ ast\zi în orizontul
cercet\rii noastre. 

Context în care, în cele ce urmeaz\, am convenit s\ reproducem integral dou\ dintre documentele le-
gislative emise de autoritatea în domeniu din Fran]a, cu prilejul alegerilor legislative [i preziden]iale din 2002.
Acestea reprezint\, în opinia noastr\, un îndreptar exemplar, la scar\ european\, a ceea ce s-ar putea numi un
cod al comportamentului civic [i electoral.

Sunt cuprinse, dup\ cum lesne se poate observa, în capitole amplu [i am\nun]it dezvoltate, nu numai
aspectele de natur\ principial\ [i deontologic\, obligatorii în desf\[urarea normal\ a unei campanii electorale,
ci [i detalii nuan]ate ale rolului formelor, dar [i ale infrastructurii mijloacelor mediatice, [i deopotriv\ ale
surselor [i modalit\]ilor de sus]inere a campaniei electorale pe întreaga durat\ legal constituit\. D\m publi-
cit\]ii aceste documente în n\dejdea c\ ele vor fi un prilej mai mult decât de medita]ie teoretic\, atât pentru
legiuitor, cât [i pentru exponen]ii dispozitivului audiovizual angrenat în acest exerci]iu de democra]ie [i de
con[tiin]\ civic\, pe care îl reprezint\ campaniile electorale ce bat la u[\.

Este vorba, în ordinea în care le reproducem în continuare, Decizia CSA privind emisiunile campaniei
oficiale în vederea primului tur al alegerilor preziden]iale din aprilie 2002 [i de Recomandarea Consiliului

Superior al Audivizualului (similar CNA, n.n.) privind alegerile legislative din Fran]a din iunie 2002 
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Art. 1 - Cel mai târziu în ziua public\rii în
Jurnalul Oficial a listei candidatilor la alegerile prezi-
dentiale, acestia trebuie s\ aduc\ la cuno[tin]\
Consiliului Superior al Audiovizualului numele per-
soanei sau ale persoanelor pe care le mandateaz\ s\
efectueze în numele lor diferitele formalit\]i prev\zute
de prezenta decizie.

Art. 2 - De îndat\ ce lista candida]ilor la
alegerile preziden]iale stabilit\ de c\tre Consiliul
Constitu]ional este f\cut\ public\, Consiliul Superior
al Audiovizualului consult\ candida]ii asupra duratei
emisiunilor televizate [i emisiunilor radio din cadrul
campaniei oficiale .

Art. 3 - Consiliul Superior al Audiovizualului
va proceda, cel târziu în data de 6 aprilie 2002, la 

sediul s\u din Paris 75015, cheiul André Citroën nr.
39-43, în prezen]a reprezentan]ilor mandata]i oficial ai
candida]ilor, la tragerea la sor]i pentru stabilirea
datelor [i a ordinii de difuzare a emisiunilor din
cadrul campaniei electorale radiotelevizate pentru
primul tur de scrutin. Rezultatele tragerii la sorti sunt
publicate în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.

Art. 4 - Persoanele care particip\ la produc]ia
[i la difuzarea emisiunilor sunt obligate, în ceea ce
priveste opera]iile men]ionate în prezenta decizie, s\
p\streze secretul profesional.

Art. 5 - Dificult\]ile pe care le-ar putea ridi-
ca interpretarea sau aplicarea prezentei decizii ]in de
competen]a Consiliului Superior al Audiovizualului sau
a unuia dintre membrii s\i desemnat s\-l reprezinte.

Decizie referitoare la condi]iile de produc]ie,
programare [i difuzare a emisiunilor privind campania
oficial\ în vederea alegerii pre[edintelui Republicii
pentru primul tur de scrutin din 21 aprilie 2002
Consiliul Superior al Audiovizualului; 

Având în vedere codul electoral;
Având în vedere Legea nr. 62-1292 din 6

noiembrie 1962 modificat\ cu privire la alegerea Pre-
[edintelui Republicii prin sufragiu universal;

Având în vedere Legea nr. 86-1067 din 30
septembrie 1986 modificat\ cu privire la libertatea de
comunicare, în special articolul 16;

Având în vedere decretul nr. 2001 - 213 din
8 martie 2001 în aplicarea Legii nr. 62-1292 din 6
noiembrie 1962 privind alegerea Pre[edintelui
Republicii prin sufragiu universal.

Având în vedere avizul Comisiei Nationale de
Control al campaniei în vederea alegerilor
preziden]iale emis în data de 6 martie 2002;

Având în vedere avizul Consiliului
Constitutional emis în data de 8 martie 2002;

În urma deliber\rilor,
Decide:

TITLUL 1
DISPOZI}II GENERALE
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Art. 6 - Conform alineatului 3, art. 15 al
decretului nr. 2001 - 213 din 8 martie 2001: "timpii
de anten\ la televiziune [i la radio sunt utiliza]i per-
sonal de c\tre candida]i. Persoane desemnate de c\tre
fiecare candidat pot lua parte la emisiunile sale". Din
aceast\ dispozi]ie rezult\ c\ respectivul candidat tre-
buie s\ se exprime personal, par]ial sau pe toata dura-
ta fiecarei emisiuni. Prezen]a candidatului trebuie s\
fie vizual\ [i vocal\ în fiecare dintre emisiunile tele-
vizate, iar prezen]a candidatului trebuie s\ fie vocal\
în fiecare dintre emisiunile radiofonice.

În prezen]a decizie sunt califica]i ca vorbitori
candidatul [i dac\ este cazul, ceilal]i participan]i
desemna]i de acesta.

Art. 7 - Candidatul poate realiza pe cheltu-
iala sa documente video sau sonore pe care s\ le
insereze în emisiunile sale televizate. Costul acestor
documente video sau sonore va trebui integrat în con-
turile pentru campanie ale candidatului.

Documentele video nu pot s\ ocupe mai mult
de 50% din durata fiecarei emisiuni.

Eventuala tratare cu efecte speciale în cursul
post produc]iei a secven]elor video cuprinse în docu-

mentul video realizat de candidat se contabilizeaz\ în
procentul de 50% men]ionat mai sus.

Documentele sonore, oricare ar fi ele, nu sunt
incluse în aceast\ contabilizare. Acela[i lucru este va-
labil pentru o imagine fix\ scoas\ din documentul
video realizat de c\tre candidat.

Documentele video sau sonore trebuie s\ fie
conforme cu specifica]iile tehnice detaliate într-un
dosar înmânat candidatului de c\tre coordonatorul
men]ionat în art. 28 .

Ele trebuie depuse cu cel pu]in 18 ore înain-
tea înregistr\rii în studio, sau în orice caz cu 18 ore
înainte de montaj. Aceste documente trebuie s\
respecte dispozi]iile art. 8 [i 9 de mai jos. 

Condi]iile de produc]ie a emisiunilor radio-
fonice sunt precizate în articolul 37 al prezen]ei
decizii.

Art. 8 - În cursul emisiunilor, vorbitorii se
exprim\ liber.

Îns\, conform legilor în vigoare ei nu pot:
- s\ pun\ în pericol ordinea public\ sau secu-

ritatea persoanelor [i a bunurilor;

TITLUL 2
EMISIUNI
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- s\  fac\ afirma]ii care pot aduce atingere
demnit\]ii persoanei umane, onoarei [i respectului fa]\
de semeni;

- s\ aduc\ atingere secretelor protejate de
lege;

- s\ fac\ afirma]ii cu caracter publicitar (în
sensul reglement\rii privind publicitatea [i spon-
sorizarea);

- s\ procedeze la solicitarea de fonduri
În plus ei nu pot:
- s\ recurg\ la orice mijloc de exprimare care

are ca efect persiflarea celorlal]i candida]i sau a
reprezentan]ilor acestora;

- s\ fie filma]i în incinta urmato\relor cl\diri
publice: Palatul Elysée, Matignon, Adunarea Na]ional\,
Senatul, Parlamentul European, ministere, sediile con-
siliilor regionale [i generale, prim\rii [i consilii
urbane, sedii ale unor adun\ri [i conduceri teritoriale
din Fran]a insular\; 

- s\  determine apari]ia unor locuri sau cl\diri
susceptibile de a constitui o referin]\ comercial\ sau
publicitar\;

- s\ utilizeze vreun drapel;
- s\ utilizeze imnul national;
- s\ utilizeze documente vizuale sau sonore

în care apar personalit\]i ale vie]ii publice franceze,
far\ acordul scris al acestor personalit\]i sau al
de]in\torilor de drepturi.

Art. 9 - Emisiunile trebuie, de asemenea, s\
respecte urm\toarele reguli:

- conform articolului L 50-1 din codul elec-
toral, nici un num\r de apel gratuit prin telefon sau
prin re]eaua de telecomunica]ii nu poate fi adus la
cuno[tin]\ publicului;

- când sunt utilizate opere (muzicale sau
altele), candidatul sau reprezentantul s\u au datoria s\
se asigure de respectarea dreptului intelectual al
autorului.

Art. 10 - Dac\ un candidat nu utilizeaz\ în
cursul emisiunii sale totalitatea timpului de emisie care
i-a fost alocat, el nu poate nici s\ ob]in\ reportarea
restului de timp pentru o alt\ emisiune, nici s\ cedeze
acest rest de timp unui alt candidat.

Art. 11 - Dac\, dintr-un motiv oarecare, un
candidat renun]\ la utilizarea în totalitate sau par]ial\
a timpului de emisie care îi este atribuit, emisiunile
celorla]i candida]i, prev\zute în aceea[i zi, sunt
avansate astfel încât s\ urmeze imediat emisiunii
precedente sau genericului de început al emisiunilor
campaniei oficiale radiotelevizate.

Art. 12 - Candidatul poate utiliza în totali-
tate sau par]ial înregistrarea unei emisiuni de care a
be-neficiat înainte, într-o emisiune sau în emisiunile
care îi sunt atribuite.

Art. 13 - Emisiunile sunt programate între
luni 8 aprilie [i vineri 19 aprilie 2002.

Art. 14 - Emisiunile dedicate campaniei ofi-
ciale trebuie s\ fie men]ionate în anun]urile cu privire
la programe [i s\ constituie obiectul anun]urilor scrise
difuzate în ore de audien]\ favorabile.

Sec]iunea 1 - Televiziune
Art. 15 - Pe postul France 2, emisiuni de

format mic, cu o durat\ cuprins\ între un minut [i
dou\ minute, sunt programate înainte de jurnalul de
la ora 20.00.    

- Pe postul France 3, acelea[i emisiuni sunt

programate în jurul orei 18.20 înainte de emisiunea
"Întreb\ri pentru un campion".

- Pe postul France 5 acelea[i emisiuni sunt
programate în jurul orei 18.50 dup\ emisiunea "C în
emisie".

Art. 16 - Pe postul France 2 emisiuni de
format larg, cu o durat\ cuprins\ între 5 [i 6 minute,
sunt programate în jurul orei 8.30 dup\ "Telema]inal"
[i redifuzate în aceea[i zi în jurul orei 13.40 imediat
dup\ buletinul meteo.

- Pe postul France 3, acelea[i emisiuni sunt
programate înainte de emisiunea "12-14" [i redifuzate
în aceea[i zi dup\ emisiunea "Soir 3"

TITLUL 3
PROGRAMAREA
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- Pe postul France 5 acelea[i emisiuni sunt
programate în jurul orei 6.45 înainte de emisiunea
"Ecomatinal"

Sec]iunea 2 - Radio
Art. 17 - Pe postul France Interna]ional:
- emisiuni de format mic cu o durat\ cuprins\

între 1 minut [i 2 minute sunt programate înainte de 

buletinul informativ de la ora 14
- emisiuni de format larg cu o durat\ cuprins\

între 3 [i 6 minute sunt programate dup\ jurnalul de
la ora 20.00 [i buletinele obi[nuite care îl înso]esc [i
redifuzate a doua zi în jurul orei 1.30 dup\ emisiunea
"Allô Macha" cu excep]ia zilei de 19 aprilie când sunt
redifuzate înainte de jurnalul de la miezul nop]ii.

Art. 18 - Emisiunile destinate campaniei ofi-
ciale, identice cu cele ale postului France 2 în Fran]a
continental\, sunt programate pe re]eaua principal\ în
urmatoarele condi]ii, orele de difuzare referindu-se la
cele locale:

- emisiunile de format mic sunt programate
în aceea[i zi ca [i în metropol\: la 18.45 în Martinica,
la ora 20.00 în Guadelupa, la ora 20.00 în Guyana,
la ora 19.35 la Saint-Pierre-et-Miquelon, la ora 20.00
la Mayotte, la ora 20.10 în Réunion, la ora 18.45 în
Noua Caledonie la 20.05 la Wallis, la 20.05 la Futuna
[i la ora 20.00 în Polinezia francez\

- emisiunile de format larg sunt programate
în aceea[i zi ca [i în metropol\: la ora 13.30 în
Guadalupe, la 13.30 în Martinica, la 6.30 în Guyana,
la 12.20 în Réunion, la 12.50 la Saint-Pierre-et-
Miquelon, la 14.30 la Mayotte, la ora 20.00 în Noua

Caledonie, la 7.25 în Polinezia francez\, în jurul orei
22 la Wallis [i în jurul orei 22 la Futuna.

- emisiunile de format larg sunt redifuzate:
- în aceea[i zi ca [i în metropol\: în jurul

orei 23.00 în Guadalupe, în jurul orei 23.00 în
Martinica, la ora 17 în Guyana, în jurul orei 22.15
în Réunion, în jurul orei 23.00 la Saint-Pierre-et-
Miquelon, la ora 22.40 la Mayotte [i la ora 13 în
Polinezia francez\

- a doua zi la ora 7.40 în Noua Caledonie
cu excep]ia zilei de vineri 19 aprilie când sunt pro-
gramate în aceea[i zi ca [i în metropol\ în jurul orei
22.30; la ora 6.30 la Wallis [i la 6.30 la Futuna, cu
excep]ia zilei de vineri 19 aprilie când sunt progra-
mate în aceea[i zi ca [i în metropol\ în jurul orei
22.30.    

Ar. 19 - Emisiunile dedicate campaniei ofi-
ciale, identice cu cele ale posturilor France Inter [i
ale Fran]ei continentale, sunt programate în cadrul pro-
gramului radiofonic propriu al RFO în urm\toarele
condi]ii, orele de difuzare referindu-se la orele locale:

- emisiunile de format mic sunt programate
în aceea[i zi ca [i în metropol\: la ora 13.35 în
Martinica, la ora 7.15 în Guadalupe, la 6.45 în
Guyana, 12.35 la Saint-Pierre-et-Miquelon, la ora
13.00 la Mayotte, la 13.05 în Réunion, la 19.15 în
Noua Caledonie, la ora 20.00 la Wallis, la 20.00 la
Futuna [i la 12.20 în Polinezia francez\.

- emisiunile de format larg sunt programate
în aceea[i zi ca [i în metropol\:

- la ora 13.45 în Guadalupe, la ora 19.00 în
Martinica, la 13.15 în Guyana, la 19.05 în Réunion,
la ora 8.30 la Saint-Pierre-et-Miquelon, la 18.30 la
Mayotte, la 21.15 în Noua Caledonie, la ora 16.00 în

Polinezia francez\
- a doua zi la ora 7.00 la Walis, [i la ora

7.00 la Futuna cu excep]ia zilei de vineri 19 aprilie,
când sunt programate în aceea[i zi ca [i în metropol\
la ora 21.00 la Wallis [i la 21.00 la Futuna

- emisiunile de format larg sunt redifuzate:
- în aceea[i zi ca [i în metropol\ la ora 19.45

în Guadalupe, la 21.25 în Martinica, la 19.30 în
Guyana, la ora 22.05 în Réunion, la ora 20.00 la
Saint-Pierre-et Miquelon, la ora 21.00 la Mayotte [i
la ora 20.00 în Polinezia francez\

- a doua zi la ora 8.30 în Noua Caledonie
cu excep]ia zilei de vineri 19 aprilie când sunt pro-
gramate în aceea[i zi ca [i în metropol\ la ora 22.30;
la ora 12.30 la Wallis [i la 12.30 la Futuna cu
excep]ia zilei de vineri 19 aprilie când sunt progra-
mate în aceea[i zi ca [i în metropol\ la ora 22.00.

Capitolul II
Programarea pe posturile RFO

Sec]iunea 1 - Televiziune

Sec]iunea 2 - Radio
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Art. 20 - Transmiterea [i difuzarea emisiu-
nilor destinate campaniei oficiale sunt efectuate din
punct de vedere tehnic de c\tre societatea
Télédiffusion de France pentru ansamblul emi]\torilor
aloca]i societ\]ilor na]ionale de programe France 2,
France 3 [i France 5 [i pentru cei aloca]i societ\]ii
na]ionale de radiodifuziune Radio France pentru pro-
gramul France Inter, conform orarului ce figureaz\ în
articolele 15.16 [i 17.

Art. 21 - În cazul unui incident de difuzare
ce afecteaz\ o parte sau în totalitate re]eaua
emi]\torilor, TDF informeaz\ imediat unul dintre coor-
donatorii difuz\rii desemna]i în articolul 47. Un mem-
bru al Consiliului Superior al Audiovizualului decide
eventual redifuzarea regional\, par]ial\ sau total\, a
emisiunilor destinate campaniei care au fost afectate
de incidentul de difuzare, precum [i re]eaua de
difuzare radio sau de televiziune prin care vor fi red-
ifuzate. Dac\ este vorba de o redifuzare la nivel
national, par]ial\ sau total\, decizia este luat\ de
Consiliul Superior al Audiovizualului.

Sec]iunea 1 - Televiziune
Art. 22 - Emisiunile televizate destinate cam-

paniei sunt transmise prin satelit în Martinica,
Guadalupe, în Guyana, în Réunion, în Noua
Caledonie, la Saint-Pierre-et-Miquelon, la Mayotte, la
Wallis-et-Futuna [i în Polinezia francez\ pentru
difuzarea prin re]eaua principal\.

Aceste emisiuni sunt înregistrate local, pe
magnetoscop, în momentul transmiterii, pentru a fi
difuzate mai târziu. Dac\ este necesar, anumite emi-
siuni pot fi difuzate simultan cu transmisia lor.

Sec]iunea 2 - Radio
Art. 23 - Emisiunile radiofonice destinate

campaniei sunt transmise prin satelit în Martinica,
Guadalupe, Guyana, Réunion, în Noua Caledonie, la
Saint-Pierre-et-Miquelon, la Mayotte, Wallis-et-Futuna
[i în Polinezia francez\ pentru difuzarea prin re]eaua
principal\.

Aceste emisiuni sunt înregistrate local, pe
magnetoscop, în momentul transmiterii, pentru a fi

difuzate mai târziu. Dac\ este necesar, anumite emi-
siuni pot fi difuzate simultan cu transmisia lor.

Sec]iunea 3 - Prevederi comune
Art. 24 - A doua transmisie prin satelit a

acestor emisiuni se face sistematic. A treia transmisie
poate fi efectuat\ la cererea sta]iilor în caz de inci-
dent tehnic cu ocazia primelor dou\ transmisii .

Art. 25 - În cazul unui incident local de
difuzare, un membru al Consiliului Superior al
Audiovizualului hot\r\[te m\surile ce trebuie luate
dup\ consultarea cu reprezentan]ii locali ai RFO [i
TDF.

Art. 26 - În cazul unui incident de transmisie
prin satelit, coordonatorul pentru difuzare desemnat în
articolul 47 este informat în cel mai scurt timp, în
func]ie de caz de c\tre France Télécom, sau de c\tre
oficiul public teritorial implicat, precum [i de c\tre
RFO.

TITLUL 4
DIFUZAREA
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Art. 29 - Emisiunile televizate pot s\ fie
compuse, la alegerea candida]ilor, pornind de la ele-
mente realizate cu mijloace furnizate de CSA. Aceste
elemente pot fi de trei feluri:

- elemente turnate în exterior
- elemente înregistrate în studio
- elemente realizate cu ajutorul unei sta]ii

infografice
În plus, fiecare candidat poate s\ aduc\ do-

cumente video sau sonore, care trebuie s\ corespund\
condi]iilor stabilite în art. 7, 8 [i 9 din prezenta
decizie.

Sec]iunea 1 - Turn\rile exterioare
Art. 30 - Înregistr\rile în exteriorul stu-

diourilor Casei Radio France, men]ionate în art. 35,
pot fi realizate pentru a alimenta o parte sau în total-
itate emisiunile destinate campaniei.

Înregistr\rile sunt efectuate de c\tre o echip\
format\ din: 

- un secretar de platou
- un cameraman
- un sunetist
- un electrician 

Turnarea în exterior este condus\ de un rea-
lizator ales de candidat, care cunoa[te bine tehnica
video.

Mijloacele tehnice (video, sunet, lumin\) [i
mijloacele aferente de care dispune aceast\ echip\ sunt
prezentate detaliat într-un dosar de c\tre coordonatorul
men]ionat la art. 28. Aceste mijloace puse la dis-
pozi]ia sa pentru produc]ia turn\rilor în exterior exclud
utilizarea oric\rui alt mijloc.

Art. 31 - Pe ansamblul campaniei, candidat-
ul poate dispune de cinci ori de echipa de turnare.

Durata pentru care echipa este pus\ la dis-
pozitie este:

- fie de 14 ore (transport [i tehnic\) pentru
o deplasare în provincie, cu un maxim de 8 ore de
tehnic\. Aceasta durat\ de 14 ore i se acord\ candi-
datului de trei ori.

Capitolul III

Difuzarea pe posturile RFI

TITLUL 5
PRODUC}IE: ÎNREGISTRAREA {I MONTAJUL EMISIUNILOR 

Art. 28 - Societatea France 3 asigur\ produc]ia emisiunilor destinate campaniei oficiale.

Coordonarea opera]iunilor de produc]ie a emisiunilor destinate campaniei oficiale radiotelevizate este
asigurat\ sub responsabilitatea [i controlul Consiliului Superior al Audiovizualului de c\tre societatea Cristal
Communications.

Capitolul I
Emisiunile televizate

Art. 27 - Emisiunile de format mic destinate
campaniei oficiale, cu o durat\  cuprins\ între 1 minut
[i 2 minute, identice cu cele ale postului France Inter
difuzate înainte de buletinul informativ de la ora 14.00
sunt programate pe unde scurte [i prin satelit în
aceea[i zi ca [i în metropol\:
- la ora 11.10 TU (13.10 la Paris) în zonele
urm\toare: Maghreb, Africa de vest, Africa central\ [i
Oceanul Indian, Africa oriental\, Europa central\ [i
Oriental\, Atlanticul de Nord, China [i peninsula

coreean\, Asia de Sud-Est, America de Nord, America

Central\ [i Caraïbe

Pentru Europa, ansamblul releelor RFI be-

neficiz\ de aceste emisiuni, cu excep]ia Sofiei,

Bucure[tiului [i Lisabonei.

- la ora 15.00 TU (ora 17.00 la Paris), acelea[i emi-

siuni sunt redifuzate pe unde scurte, singurele unde

care emit în zonele urm\toare: Maghreb, Orientul

Apropiat [i Mjlociu, India, America.
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- fie 10 ore (transport [i tehnic\) pentru o
deplasare la Paris [i în regiunea parizian\ cu un
maxim de 8 ore de tehnic\ 

Durata total\ a casetelor furnizate echipei de
turnare nu poate dep\[i 120 de minute. Ca urmare a
fiec\rei turn\ri în exterior, se acord\ un timp de 5
minute pentru premontajul planurilor utile ce vor com-
pune în totalitate sau în parte diferitele emisiuni.

Art. 32 - În toate cazurile:
- imaginile rezultate dintr-o turnare exterioar\

trebuie s\ respecte prevederile articolelor 8 [i 9
- num\rul de vorbitori nu poate fi mai mare

de 4 simultan
- turnarea în exterior trebuie s\ se fac\ cu

cel târziu dou\ zile înainte de difuzarea în totalitate
sau a unei p\r]i din aceast\ înregistrare.

În cazul în care candidatul are în vedere s\
recurg\ la aceast\ posibilitate trebuie s\ în[tiin]eze
despre acest lucru coordonatorul men]ionat la art. 28
cel pu]in cu 14 ore înainte de ajunul turn\rii.

Candidatul care anuleaz\ o turnare în exteri-
or trebuie s\ aduc\ acest lucru la cuno[tiin]\ cu cel
pu]in 24 de ore înainte de plecarea echipei. Dac\
intervalul de timp pentru anulare nu este respectat,
turnarea va fi totu[i contabilizat\ în cadrul num\rului
de turn\ri în exterior autorizate.

Candidatul indic\ de asemenea, orele [i locul
de înregistrare pe care le dore[te. Locul de înregis-
trare este aprobat de Consiliul Superior al
Audiovizualului, care poate solicita candidatului s\-l
schimbe, în cazul în care condi]iile de realizare se
dovedesc deosebit de dificile (în special locuri greu
accesibile, condi]ii precare de înregistrare). De îndat\
ce solicitarea este aprobat\, realizatorul stabile[te un
plan de turnare cu persoanele mandatate de c\tre can-
didat. Acestea comunic\ planul coordonatorului,
men]ionat la art. 28, cel mai târziu cu 14 ore înainte
de plecarea echipei.

Candidatul furnizeaz\, în momentul solicit\rii
sale, toate informa]iile [i documentele utile bunei
desf\[ur\ri a înregistr\rii.

Este responsabilitatea candidatului s\-[i asi-
gure posibilit\]ile [i autoriza]iile de turnare pe dome-
niul public. El garanteaz\ pentru securitatea perso-
nalului pus la dispozi]ia sa.

În cursul înregistr\rii în exterior [i în timpul
de atribuire a tehnicii, se face o vizionare a
secven]elor turnate la fa]a locului cu material adecvat.

La sfâr[itul înregistr\rii, un reprezentant al
candidatului semneaz\ un document de acceptare 

tehnic\ a turn\rii. Imediat dup\ încheierea turn\rii în
exterior, casetele sunt aduse la Casa Radio France de
c\tre echipa tehnic\.

Dup\ verificarea acestor casete, atât pe plan
tehnic cât [i al con]inutului, o copie VHS cu codul
orar marcat va fi pus\ la dispozi]ia candidatului.

Montajul final al emisiunilor se va face în
condi]iile [i în timpul precizate în art. 36.

Sec]iunea 2 - Sta]ia infografic\
Art. 33 - Candidatului i se pune la dispozi]ie

o cabin\ sta]ie infografic\ echipat\ cu magnetoscoape,
cu un scanner, programe de tratare informatic\ a
datelor [i cu un operator. Aceste mijloace permit s\
se ob]in\ elemente care vin s\ ilustreze, s\ fac\ mai
atr\g\toare sau s\ completeze emisiunile.

Art. 34 - Pe ansamblul campaniei, candida-
tului i se pune la dispozi]ie o cabin\ (sta]ie infogra-
fic\) pentru o durat\ de [aisprezece ore. 

Fiecare termen de utilizare nu poate fi mai
mic de dou\ ore.

Mijloacele tehnice [i modalit\]ile de utilizare
sunt prezentate detaliat într-un dosar înmânat candi-
datului.

Pe lâng\ aceste servicii, candidatul are posi-
bilitatea s\-i dea coordonatorului, cu prioritate, docu-
mente fixe care vor putea fi convertite pentru trans-
misie digital\.

Aceste imagini trebuie s\ respecte prevederile
articolelor 8 [i 9.

Aceste documente nu sunt contabilizate în
procentul de 50% avut în vedere în art. 7.

Candidatul care inten]ioneaz\ s\ recurg\ la
utilizarea sta]iei infografice trebuie s\ aduc\ acest
lucru la cuno[tin]\ coordonatorului desemnat în art. 28
cu 24 de ore înainte de a utiliza înc\perea sta]iei info-
grafic\.

Sec]iunea 3 - Produc]ia de emisiuni
Art.35 - Pentru fiecare înregistrare candida-

tului i se pune la dispozi]ie unul din cele patru stu-
dio-uri alocate campaniei în Casa Radio France (107,
114, 117, 118). Num\rul de vorbitori nu poate fi mai
mare de cinci. Fiecare studio este asociat cu o regie.

{ase înc\peri de postproduc]ie instalate în
Casa Radio France sunt alocate montajului emisiunilor
[i trei înc\peri de postproduc]ie sunt alocate premon-
tajului imaginilor turnate în exterior.

Înregistr\rile au loc într-un decor fix
Cyclorama.
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Candidatului îi este înmânat de c\tre coordo-
natorul desemnat în art. 28 un dosar privind deco-
rarea. Candidatului i se pune la dispozitie un mobili-
er. Totu[i, acesta poate, în limita timpului de preg\tire
care îi este atribuit, s\ ofere elemente de decor
mobilier (ce pot fi instalate [i demontate într-un timp
dat), accesorii portabile ce respect\ prevederile arti-
colelor 8 [i 9 precum afi[e, vederi, diagrame,
fotografii, echipamente de micro-informatic\ cu ie[ire
video compatibil\ cu normele TV Pal Broadcast, dis-
pozitive de protejare a microfoanelor [i camerelor de
luat vederi. Aceste elemente pot fi depuse în ajunul
înregistr\rii.

Iluminarea platoului este prevazut\ conform
normelor tehnice profesionale.

Studioul [i sala de primire au un cronometru
electronic ce permite contorizarea timpului consacrat
fiecarei emisiuni, vizibil pe monitoare.

Dup\ înregistrare [i înainte de montaj, candi-
datului i se înmâneaz\ o caset\ VHS cu codul orar
marcat al mixajului final.

Art. 36 - În ceea ce prive[te emisiunile cu
o durat\ mai mic\ sau egal\ cu 2 minute:

- dac\ acestea sunt realizate total sau partial
pornind de la imagini turnate în studio, timpul atribuit
pentru preg\tirea studioului, pentru machiaj, repeti]ii,
înregistrarea în studio, convertirea pentru difuzarea
digital\ [i montajul final al emisiunii este de patru
ore [i jumatate din care un timp minim de o ora [i
jumatate pentru pregatirea studio-ului, machiaj, repeti]ii
[i înregistrarea în studio [i un timp minim de o ora
[i jumatate pentru convertirea pentru difuzarea digital\
[i montaj.

- dac\ sunt realizate pornind de la imagini 
turnate în exterior [i/sau de la documente video rea-
lizate pe cheltuiala candidatului [i/sau de la elemente
ale sta]iei infografice, timpul acordat pentru difuzarea
digital\ [i montajul final al emisiunii este de trei ore.  
În privin]a emisiunilor cu o durat\ mai mare de dou\
minute:

- dac\ acestea sunt realizate total sau partial
pornind de la imagini turnate în studio, timpul acor-
dat pentru pregatirea studioului, machiaj, repeti]ii,
înregistrarea în studio, convertirea pentru difuzarea
digital\ [i montajul final este de cinci ore din care
un timp minim de o ora [i jumatate pentru  pregatirea
studioului, machiaj, repeti]ii [i înregistrare în studio [i
un timp minim de o or\ [i treizeci de minute pentru
convertirea pentru difuzarea digital\ [i montaj;

- dac\ sunt realizate pornind de la imagini
turnate în exterior [i/sau de la documente video rea-
lizate pe cheltuiala candidatului [i/sau de la elemente
ale sta]iei infografice, timpul acordat pentru conver-
tirea pentru difuzarea digital\ [i montajul final al emi-
siunii este de trei ore [i treizeci de minute. Se acord\,
de asemenea, posibili-
tatea unei opera]ii de
postproduc]ie în regia
digital\ pentru o durat\
de dou\-sprezece ore
pe ansamblul cam-
paniei. Fiecare utilizare
a regiei digitale pentru
aceast\ opera]ie de
postproductie nu poate
fi mai mic\ de dou\
ore.

Art. 37 - Candidatul poate:

- fie s\ înregistreze în totalitate sau par]ial
emisiunile sale radiofonice într-unul din studiourile
puse la dispozi]ia la Casa Radio France. În acest caz,
se acord\ patruzeci [i cinci de minute pentru înregis-
trare, treizeci de minute pentru montajul [i mixajul
emisiunilor de o durat\ egal\ sau mai mic\ de dou\
minute, [aizeci de minute pentru înregistrare, patru-
zeci [i cinci de minute pentru montajul [i mixajul
emisiunilor cu o durat\ mai mare de dou\ minute.

- fie s\ înregistreze în totalitate sau partial
emisiunile sale radiofonice în cursul [i timpul unei
turn\ri în exterior a[a cum este ea definit\ în 

articolele 30, 31, 32. În acest caz, el trebuie s\ îi
aduc\ la cuno[tiin]\ acest lucru coordonatorului
men]ionat la art.28 în momentul înmân\rii planului de
turnare vizat în articolul 32.

Durata casetelor oferite este sporit\ de la 120
la 150 de minute. Se acord\ un timp de premontaj
de o or\. Se acord\ un timp de 30 de minute pen-
tru montajul final al emisiunilor cu o durat\ egal\ sau
mai mic\ de 2 minute, patruzeci [i cinci de minute
pentru montajul final al emisiunilor cu o durat\ mai
mare de 2 minute .

- fie s\ preia sunetul emisiunilor televizate.
Se poate proceda la un montaj al benzilor sonore pen-
tru a evita pauzele pe post

Capitolul II
Emisiunile radiofonice
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- fie s\ realizeze pe cheltuiala sa în totalitate sau
par]ial emisiunile sale radiofonice pe suporturi con-
forme specificit\]ilor tehnice prezentate detaliat într-un
dosar înmânat candidatului. Costul acestor emisiuni
radiofonice va trebui integrat în conturile de campanie
ale candidatului. Elementele realizate astfel trebuie

înmânate coordonatorului cu cel târziu 18 ore înainte
de difuzarea emisiunii sau cu 18 ore înainte de mon-
taj sau de mixaj.

Opera]iunile de verificare, înregistrare, de
montaj care se desfa[oar\ în cadru. Casei Radio
France se efectueaz\ sub conducerea unui tehnician.

Art. 38 - Mijloacele de produc]ie sunt puse
la dispozi]ia candida]ilor începând de joi 4 aprilie 2002.

Înainte de tragerea la sor]i mentionat\ în art.
3, stabilirea de întâlniri în vederea înregistrarilor în
studio sau în exterior, a montajelor, utilizarea sta]iei
infografice este asigurat\ de coordonatorul men]ionat
în art.28, în func]ie de solicitarile prezentate de c\tre
candidat [i tinând seama de constrângerile impuse de
planificare.

Odat\  efectuat\ tragerea la sor]i, intervalele
orare în care candidatul procedeaz\ la sedin]a sa de
înregistrare în studio s\u în exterior, la utilizarea
sta]iei infografice, la sedin]a de montaj, la opera]ia de
subtitrare sunt stabilite de coordonatorul men]ionat în
art. 28. aceste intervale orare sunt alese în func]ie de
timpul necesar fabrica]iei [i de ordinea de difuzare
rezultata în urma tragerii la sor]i. Ele trebuie respec-
tate de c\tre candidat.  În func]ie de timpul de fa-
brica]ie [i de num\rul de emisiuni ce trebuie produse,
intervalele orare de înregistrare se vor putea extinde
pe o durat\ de la 7 la 23 de ore, iar opera]iile de
postproduc]ie, de subtitrare [i de semnare a bonului
de difuzare se pot efectua în timpul nop]ii.  

Montajul unei emisiuni trebuie terminat cel
mai târziu în noaptea precedent\ difuz\rii sale.

Art. 39 - Totalitatea emisiunilor difuzate pe
postul France 3 este în întregime subtitrat\ pentru
surzi [i cei cu deficien]e: aceast\ subtitrare se
efectueaz\ prin inser]ie direct\ [i inscrip]ionare
instantanee pe pagin\.  Modalita]ile de a face acest
lucru sunt descrise într-un dosar înmânat candidatului.

Opera]ia de subtitrare se efectueaz\ în prezen-
ta unui reprezentant al candidatului care semneaz\
bonul de difuzare pentru emisunile subtitrate.

Candidatul care doreste, poate de asemenea s\
utilizeze, numai pentru emisiunile difuzate pe postul
France 3, traducerea în limbaj gestual, asociat sau
înlocuind subtitrarea mentionat\ în primul alineat al
prezentului articol.

Candidatul trebuie s\ solicite acest lucru
coordonatorului men]ionat în art. 28, cel târziu cu 24

de ore înainte de data înregistr\rii emisiunii care va
beneficia de traducere în limbaj gestual.

Utilzarea traducerii în limbaj gestual se
efectueaz\ în func]ie de modalitatile descrise într-un
dosar înmânat candidatului.

Art. 40 - Înregistrarea [i montajul fiecarei
emisiuni sunt realizate sub conducerea unui realizator,
ales de candidat, care cunoa[te foarte bine tehnica
video. Aceast\ alegere este adus\ la cuno[tin]\
Consiliului Superior al Audiovizualului. În cazul în
care acela[i realizator este ales de mai mul]i candi-
da]i, prioritatea se stabile[te în func]ie de de impera-
tivele de fabrica]ie [i de difuzare a emisiunilor. Pentru
radio, înregistrarea se efectueaz\ sub conducerea unui
inginer de sunet.

Echipamentele audiovizuale puse la dispozi]ia
candidatului exclud utilizarea de c\tre acesta a oricarui
alt aparat de aceea[i natur\.

Cu ocazia înregistrarilor în studio este pus la
dispozitia vorbitorilor un serviciu de machiaj.

Art. 41 - Fiecare candidat are libertatea de a
fi asistat de persoane care nu se pot substitui per-
sonalului responsabil cu realizarea emisiunii, nici nu
pot s\ modifice condi]iile tehnice de înregistrare [i de
montaj. Cel mult trei dintre aceste persoane au acces
în studio, în regia [i în camera de montaj. Numele
acestora, precum [i cele ale vorbitorilor trebuie comu-
nicate de c\tre candidat coordonatorului men]ionat în
art.28 înainte de sedin]ele de înregistrare.

Art. 42 - Fiecare emisiune la radio sau la
televiziune este precedat\ [i urmat\ de anun]uri.
Înainte de emisiune, sunt indicate numele [i prenu-
mele candidatului. Dupa emisiune, sunt reamintite
numele [i prenumele candidatului [i sunt indicate
numele vorbitorilor.
Timpul necesar acestor anun]uri nu este luat din tim-
pul de emisiune alocat candidatului. La radio, aceste
anun]uri sunt citite de c\tre un colaborator al soci-
et\]ii Radio France.

Capitolul III
Prevederi diverse
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Art. 43 - În cazul unui incident tehnic de
care vorbitorii nu sunt vinova]i, timpul prev\zut  în
articolele 31, 34, 36 si 37 ale prezentei decizii se pre-
lunge[te cu o durat\ egal\ cu cea a incidentului.
Aceasta durat\ de timp nu poate fi mai mic\ decât
cea a emisiunii.

Art. 44 - Unul sau mai multi membri ai
Consiliului Superior al Audiovizualului sau reprezen-
tan]ii pe care acesta îi desemneaz\ în acest scop
supravegheaz\  înregistrarea [i montajul [i se asigur\
c\ se desfa[oar\ în conformitate cu prevederile
men]ionate în prezenta decizie.

Ei verific\ toate elementele sonore [i video
men]ionate în art.7, ale sta]iei infografice, ale turn\rii
în exterior [i se asigur\ c\ acestea sunt în conformi-
tate cu prevederile men]ionate de prezenta decizie.

Art. 45 - La sfâr[itul montajului emisiunii,
una dintre persoanele mandatate de candidat semneaz\
pentru bonul de difuzare. În caz contrar, se consider\
c\ respectivul candidat a renun]at la difuzarea emisi-
unii sale .

Bonul pentru difuzare trebuie cosemnat de un
membru al Consiliului Superior al Audiovizualului sau
de catre reprezentantul sau mandatat oficial.

Art. 46 - Înregistrarile emisiunilor difuzate în
cadrul prezentei decizii sunt p\strate în timpul cam-
paniei oficiale radiotelevizate [i depuse, la încheierea
acesteia, la Institutul Na]ional al Audiovizualului pe
suport Beta SP.

Oricum, o copie sonor\ a emisiunilor radio [i
o copie video (VHS) a ansamblului emisiunii înregis-
trate gata pentru difuzare sunt înmânate celui care a
semnat bonul pentru difuzare. Candidatul nu poate s\
le fac\ publice înainte de difuzarea emisiunii. 

Art. 47 - Ansamblul opera]iunilor legate de
difuzare este coordonat de directorul Direc]iei Tehnice
si Noilor Tehnologii de comunicare din cadrul
Consiliului Superior al Audiovizualului [i în absen]a
sa de c\tre [eful Departamentului  de Infrastructuri [i
control care apar]ine de Consiliul Superior al
Audiovizualului.

Art. 48 - Pre[edintele societa]ii France
Télévision, pre[edin]ii societa]ilor na]ionale de pro-
grame, al Télédiffusion France, al  Institutului
National al Audiovizualului, al France Télécom [i
directorul oficiului public teritorial implicat sunt
responsabili, fiecare în domeniul s\u, cu aplicarea
prezentei decizii, care va fi publicat\ în Jurnalul ofi-
cial al Republicii franceze.



CSA  -  Fran]a
Recomandare privind alegerile legislative din perioada 9-16 iunie 2002

Având în vedere Codul electoral [i în special articolele L.49 alineatul 2, L.52-1 [i L.52.2;
Având în vedere prevederile legii organice nr. 2001-419 din 15 mai 2001;
Având în vedere prevederile legii nr. 77-808 din 19 iulie 1977 modificat\ [i în special articolul s\u 11;
Având în vedere prevederile legii nr. 86-1067 din 30 septembrie 1986 modificat\ referitoare la libertatea de comunicare, 
în special articolele sale nr. 1 a, 13, 14, 16;
~n urma deliber\rii, Consiliul Superior al Audiovizualului adreseaz\ ansamblului serviciilor de televiziune [i de radio urm\toarea
recomandare care se aplic\ începând cu 7 mai 2002.
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1. Atunci când este vorba
de o circumscrip]ie electoral\, ser-
viciile de televiziune [i de radio au
grij\ ca diferi]ii candida]i [i per-
sonalit\]ile care îi sus]in s\ bene-
ficieze de o prezentare [i de un
acces echitabile la anten\ în inter-
valul 7 mai - 7 iunie 2002 pentru
primul tur de scrutin [i în inter-
valul 10-14 iunie 2002 pentru cel
de-al doilea tur. Aceste servicii iau
în considerare toate candidaturile.

2. Atunci când prezentarea
acestor alegeri dep\[e[te cadrul
unei circumscrip]ii, serviciile de
televiziune [i de radio au grij\ ca
diferitele for]e politice care au can-

dida]i în competi]ia electoral\ s\
beneficieze de o prezentare [i de
un acces echitabil la anten\ în
intervalul 7 mai - 7 iunie 2002
pentru primul tur de scrutin [i în
intervalul 10-14 iunie 2002 pentru
cel de-al doilea tur. 

3. Extrasele, comentariile
[i prezent\rile care sunt f\cute cu
ocazia campaniei electorale trebuie
s\ fie expuse de c\tre redac]ii cu
o preocupare constant\ pentru
echilibru [i  onestitate. Redac]iile
se preocup\ ca alegerea extraselor
din declara]iile [i comunicatele
candida]ilor, ale reprezentan]ilor
for]elor politice, precum [i comen-

tariile care se fac cu acest prilej s\
nu denatureze sensul general de
echilibru [i onestitate.

4. ~n ceea ce prive[te
magazinele sau emisiunile speciale
de informare, Consiliul solicit\ ser-
viciilor s\ fie atente la politica lor
de invitare, în vederea respect\rii
principiilor men]ionate la punctele
1 [i 2 de mai sus.

5. ~n cazul transmisiei de
programe, altele decât cele de
informare, Consiliul consider\ c\
este cazul s\ se evite interven]iile
în leg\tur\ cu alegerile dac\ prin-
cipiile men]ionate la punctele 1 [i
2 nu pot fi respectate.

~n ceea ce prive[te
reflectarea actualit\]ilor din aceast\
perioad\, serviciile de televiziune
[i de radio trebuie s\ respecte un
echilibru între timpii de interven]ie
ai membrilor guvernului, ai per-
sonalit\]ilor apar]inând majorit\]ii
parlamentare [i cei ai personalit\]i-
lor apar]inând opozi]iei parla-

mentare [i s\ le asigure condi]ii de
programare comparabile. în plus,
editorii trebuie s\ asigure un timp
de interven]ie echitabil perso-
nalit\]ilor apar]inând forma]iunilor
politice nereprezentate în Parlament

Serviciile de televiziune [i
de radio care au programe locale
sau regionale, asigur\ acoperirea

actualit\]ii locale sau regionale
]inând cont de echilibrul politic
local sau regional.

Pentru programele de ac-
tualit\]i ne legate de alegeri,
Consiliul consider\ c\ este prefe-
rabil s\ nu fie invita]i candida]i
decât în cazurile imperative legate
strict de actualitate. 

~n vederea respect\rii prin-
cipiilor men]ionate mai sus:

1.Pentru posturile na]ionale
her]iene TF1, France 2, France 3
(program na]ional), Canal Plus
(pentru programele necodate) [i M6
(program na]ional), CSA va stabili
durata (cotele) de timp de anten\
alocate diferitelor partide [i grup\ri
politice [i sus]in\torilor acestora.

2. Timpii de anten\ pentru
interven]iile reprezentan]ilor par-
tidelor, grup\rilor politice [i
sus]in\torilor acestora vor fi trans-
mise la CSA conform indica]iilor
primite, de c\tre urm\toarele ser-
vicii: La Cinquième, LCI,
Euronews, i-Télévision, France
Inter, France Info, RTL, Europe 1,
RMC Info, BFM, Radio Classique.

3. ~n plus, toate serviciile
de televiziune [i de radio, inclusiv
televiziunile locale difuzate pe cale
her]ian\ sau prin cablu, trebuie s\
poat\ furniza CSA-ului, la cererea
sa, toate elementele de informare
necesare, în special pentru inter-
pretarea sesiz\rilor care ar putea 
s\-i fie adresate (timpi de inter-
ven]ie, benzi sonore [i vizuale, etc).

II.. AAccttuuaalliittaatteeaa  eelleeccttoorraall\\

IIII.. AAccttuuaalliittaatteeaa  nnee-lleeggaatt\\  ddee  aalleeggeerriillee  lleeggiissllaattiivvee

IIIIII.. DDuurraattaa  iinntteerrvveenn]]iiiilloorr
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1. Pân\ la data de începere a campaniei elec-
torale oficiale, colaboratorii serviciilor de televiziune
[i de radio care au fost desemna]i candida]i vor avea
grij\ ca eventualele lor interven]ii la radio sau la tele-
viziune s\ nu poat\ avea nici o inciden]\ electoral\
de natur\ s\ afecteze egalitatea candida]ilor în fa]a
mijloacelor de propagand\ [i, prin urmare, sinceritatea
scrutinului. 

Aceia[i colaboratori se vor ab]ine s\ apar\ la
televizor sau s\ vorbeasc\ la radio în exerci]iul
func]iei lor, de la data începerii campaniei oficiale,
luni 20 mai, [i pân\ la data încheierii alegerilor în
circumscrip]ia unde a candidat.

2. Serviciile de televiziune [i de radio ve-
gheaz\ asupra utiliz\rii arhivei audiovizuale care
con]ine imagini sau cuvinte ale personalit\]ilor din
via]a public\:
- S\ nu produc\ montaje sau s\ le utilizeze ast-
fel încât s\ deformeze sensul ini]ial al documentului;
-   Montajele din documente s\ fie sistematic înso]ite
de sursa [i de data lor.  

3. Programarea emisiunilor în direct este sus-
pendat\ între 6 mai [i 16 iunie.

4. Principiile rezultate din jurispruden]a
judec\torului îns\rcinat cu alegerile trebuie s\ fie în
mod scrupulos respectat\.

~n particular, difuzarea de aluzii def\im\toare,
mincinoase, injurioase sau care aduc elemente noi de
polemic\ electoral\ la o dat\ sau în condi]ii care fac
imposibil ori inoperant un r\spuns, este de natur\ s\
falsifice sinceritatea scrutinului [i deci s\ antreneze
anularea acestuia. Chiar mai mult, acest gen de emi-
siuni ar putea fi considerate drept o contribu]ie în
natur\ adus\ candida]ilor de c\tre o persoan\ juridic\
(interzis\ de articolul L.52-8 din Codul Electoral) [i
s\ antreneze o respingere a conturilor de campanie ale
acestor candida]i.

5. Se reaminte[te c\:
- articolul 14 al legii din 30 septembrie 1986
modificat\ interzice emisiunile publicitare televizate
sau radiodifuzate cu caracter politic;
- articolul L.52-1, alineatul 2, al Codului

Electoral prevede: "începând din prima zi a celor
[ase luni care preced luna în cursul c\reia sunt pro-
gramate alegerile generale, nici o campanie de pro-
movare publicitar\ a realiz\rilor sau a gestion\rii unei
colectivit\]i nu poate fi organizat\ pe teritoriul colec-
tivit\]ilor interesate de scrutin. F\r\ s\ se încalce
prevederile prezentului capitol, aceast\ interdic]ie nu
se aplic\ prezent\rii, de c\tre un candidat sau de c\tre
altcineva în numele lui, în cadrul organiz\rii cam-
paniei sale, a bilan]ului de gestionare a mandatelor pe
care le de]ine sau pe care le-a de]inut. Cheltuielile
aferente sunt supuse dispozi]iilor referitoare la
finan]area [i plafonarea cheltuielilor electorale
con]inute în capitolul V bis al prezentului titlu";
- articolul L.49, alineatul 2, al Codului
Electoral, prevede: "De la ora deschiderii sec]iilor de
votare [i pân\ la ora 24.00, este interzis\ difuzarea
sau comunicarea prin orice mijloc de comunicare
audiovizual\, a oric\rui mesaj care are caracter de
propagand\ electoral\";
- articolul L.52-2 al Codului Electoral prevede:
"în cazul alegerilor generale, nici un rezultat al
alegerilor, par]ial sau definitiv, nu poate fi comunicat
publicului, prin intermediul presei sau al oric\rui
mijloc de comunicare audiovizual\, înainte de
închiderea ultimului birou de votare de pe teritoriul
metropolitan";
- articolul 11 al legii din 19 iulie 1977 modi-
ficat\ prevede: "în ziua scrutinului sunt interzise,
indiferent de mijlocul folosit, publicarea, difuzarea [i
comentarea oric\rui sondaj a[a cum este definit el în
articolul 1. Aceast\ interdic]ie se aplic\ de asemenea
[i sondajelor care au f\cut obiectul unei publica]ii,
difuz\ri sau unui comentariu dinaintea începerii
fiec\rui tur de scrutin. Ea nu se aplic\ difuz\rii de
publica]ii care au ap\rut înainte de aceast\ dat\;
- serviciile de comunicare audiovizual\ au
obliga]ia de a acorda, la nevoie, dreptul la replic\
instituit de articolul 6 al legii din 29 iulie 1982,
men]inut în vigoare prin legea din 30 septembrie 1986
modificat\.

IIVV.. AAllttee  ddiissppoozzii]]iiii

Traducere:
Liliana Stoica, expert Serviciul Integrare European\ [i Documentare, CNA
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Carta [i Acordul BBC stabilesc anumite prin-
cipii, de o importan]\ deosebit\ pentru modul de abor-
dare a subiectelor politice:

• Se cere ca programele s\ "relateze într-o
manier\ comprehensiv\, autoritar\ [i impar]ial\ [tirile
[i evenimentele curente din Marea Britanie [i din
lume, pentru a încuraja dezbaterea echilibrat\ [i în
cuno[tin]\ de cauz\, la nivel regional [i na]ional" 

• Se cere ca BBC s\ abordeze subiecte con-
troversate cu "acurate]ea [i impar]ialitatea necesare,
atât în serviciile de [tiri ale Corpora]iei cât [i în
domeniul mai general al emisiunilor ce abordeaz\
subiecte ce ]in de politica public\ sau de controverse
politice sau industriale"

~n practic\, acest lucru presupune ca BBC s\
vizeze ca, în timp, s\ acorde importan]a necesar\
tuturor punctelor de vedere [i tuturor p\r]ilor impli-
cate într-o m\sur\ relevant\. De[i guvernul în
func]iune va reprezenta deseori sursa principal\ pen-
tru [tiri, vocile [i opiniile partidelor din opozi]ie 

trebuie men]ionate [i difuzate.
Orice emisiune la nivel regional, trebuie s\

reflecte, de asemenea, pozi]iile diferite ale partidelor
politice din Sco]ia, }ara Galilor, Irlanda de Nord. Din
acest motiv este de preferat men]ionarea partidului
respectiv, fa]\ de o trimitere general\ spre opozi]ie.
Excep]ia const\ în expresii de genul "opozi]ia oficial\“
[i titluri de genul " liderul opozi]iei", ceea ce in lim-
baj politic are un sens formal [i specific.

Acordul (5.I.c) de asemenea pune în vedere
BBC s\ se ab]in\: "de la exprimarea opiniei
Corpora]iei asupra problemelor curente sau subiectelor
ce ]in de politica public\". Aceasta nu înseamn\ ca
nu pot fi emise judec\]i de c\tre coresponden]i - 
într-adev\r, acestea reprezint\ o parte important\ a ser-
viciului adus de BBC publicului s\u. Se refer\ îns\
la faptul c\ vederile personale ale unui radiodifuzor
asupra oric\rui aspect controversabil al politicii pu-
blice nu ar trebui s\ transpar\ în emisiune.

Solicit\rile de interviuri politice nu ar trebui
s\ fie ambigue în leg\tur\ cu emisiunea [i contextul
pentru care sunt solicitate.

Când politicienii sunt invita]i dar refuz\ sau
nu pot participa la emisiune, acest lucru nu ar trebui
în mod normal s\ se reflecte negativ în interven]iile
altor politicieni sau ale altor vorbitori care au vederi
diferite. Cu toate acestea, pot exista cazuri în care
refuzul unui interlocutor important de a lua parte la
emisiune invalideaz\ ideea care a stat la baza emi-
siunii.

Oricine are dreptul de a refuza s\ apar\ 
într-o emisiune. În mod normal nu este necesar s\ se
men]ioneze refuzul în timpul emisiunii. Totu[i, atunci
când publicul s-ar putea s\ întrebe de ce un punct de
vedere, un individ sau un partid nu sunt reprezentate,
se poate considera îndrept\]it\ o explica]ie a faptului
c\ au fost invita]i dar au preferat s\ nu participe. 

În cadrul emisiunilor nu ar trebui s\ se fac\
specula]ii despre motivul refuzului.

Politicienii sau al]i participan]i ar putea une-
ori s\ încerce s\ stabileasc\ condi]ii pentru emisiunile
la care sunt invita]i, înainte de a accepta s\ apar\. 

Orice acord trebuie s\ poat\ fi supus scruti-
nului public [i nu trebuie s\ împiedice punerea de
întreb\ri în timpul emisiunii, întreb\ri la care publicul
se poate a[tepta în mod rezonabil. 

În special, dac\ locul de desf\[urare al unei
emisiuni este ales din alte motive decât cele editori-
ale, de exemplu logistice (disponibilitatea politicianu-
lui respectiv la un anumit moment [i într-un anumit
loc), produc\torii ar trebui s\ se asigure c\ mediul [i
contextul imediat sunt stabilite de BBC [i nu sunt
alese de persoana intervievat\, pentru a ob]ine posi-
bile avantaje pentru partidul respectiv.

POLITICA  {I  POLITICIENII

1. IMPAR}IALITATE POLITIC|

2. INTERVIURI POLITICE
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Urm\toarele linii directoare trebuie s\ fie respectate de toate programele. Ele ofer\ un cadru dar nu
pot acoperi orice situa]ie. Nici o formul\ nu poate garanta respectarea principiului de echitate în orice situa]ie.
Redactorii trebuie s\ adopte [i s\ poat\ sus]ine, decizii de programare individuale, pe baza criteriilor de
impar]ialitate [i de bun sim].

Toate partidele vor încerca s\ influen]eze deciziile editoriale în perioada alegerilor [i, de[i plângerile
trebuie luate în serios, produc\torii de programe nu trebuie s\ se lase intimida]i de acestea. Produc\torii tre-
buie s\ r\spund\ civilizat chiar [i în cazul provoc\rilor, ]inând cont de faptul c\ orice spun poate fi consi-
derat ca "politica BBC". Ace[tia trebuie s\ explice c\ plângerile sau insinu\rile de p\rtinire trebuie tratate la
un nivel superior.

1. LEGEA REPREZENT|RII POPORULUI
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Politicienii deseori de]in cuno[tin]e am\nun]ite
în afara sferei politicului, ceea ce îi face s\ fie
prefera]i ca invita]i sau chiar ca prezentatori de emi-
siuni pe o gam\ larg\ de subiecte [i genuri.

Cu toate acestea, trebuie s\ se asigure c\
hot\rârile redac]ionale ale BBC, luate pe baze solide
editoriale, s\ nu pun\ un politician într-o postur\ care
s\ îi acorde acestuia un avantaj nejustificat fa]\ de
al]i politicieni. Aceste reguli nu pot fi restrânse la
campaniile electorale. Datele multor alegeri sunt
cunoscute cu multe luni înainte; politicienii sau can-
dida]ii poten]iali pot dobândi un avantaj nemeritat cu

mult timp înainte ca o campanie electoral\ s\ înceap\.
Produc\torii care au orice fel de dubiu legat de impli-
carea unui prezentator sau a unui invitat care este
reprezentantul recunoscut al unui partid politic ar tre-
bui s\ consulte {eful Consilierilor pentru probleme
politice (din BBC n.t.).

Emisiunile în care sunt invita]i politicieni în
mod excep]ional [i nu în mod curent, ar trebui s\
cear\ mai întâi sfatul {efului Consilierilor pentru Pro-
bleme Politice, la un moment incipient al planific\rii
emisiunii.

Traducere: Laura Frunzeti
{eful Serviciului de Integrare European\ [i Documentare, CNA

Legea Reprezent\rii Poporului acoper\ multe
aspecte ale Legii Electorale. Doar Sec]iunea 93 se
aplic\ radiodifuziunii, [i se refer\ numai la apari]ia
candida]ilor în [tirile circumscrip]iei electorale.

Se aplic\ în cazul alegerilor generale,
alegerilor parlamentare [i alegerilor autorit\]ilor locale.
Nu se aplic\ alegerilor pentru parlamentul Sco]ian,
adunarea Na]ional\ pentru ]ara Galilor, pentru Irlanda
de Nord sau Parlamentul European, atunci când se
aplic\ linii directoare asupra c\rora au c\zut de acord
to]i radiodifuzorii din Marea Britanie.

Acest lucru este men]ionat de Legea
Reprezent\rii Poporului, împreun\ cu un ghid ale c\rui
cuvinte-cheie sau expresii înseamn\:
- "În timpul campaniei electorale" nu este con-
siderat legal, ca o emisiune referitoare la circum-
scrip]ia sau aria electoral\, s\ fie difuzat\ la televi-
ziune sau la un post de radio din Regatul Unit, dac\

o persoan\ care este pentru moment candidat\ la
alegeri este implicat\ în emisiune [i emisiunea este
f\cut\ f\r\ acordul acestuia; 

[i
- când o emisiune despre circumscrip]ia sau
aria electoral\ este transmis\ în timpul unor asemenea
alegeri, dac\ emisiunea fie c\ este f\cut\ înainte de
ultimul moment în care se predau nominaliz\rile, fie
c\ este f\cut\ dup\ acest moment dar f\r\ acordul
vreunui candidat  care a r\mas nominalizat, orice per-
soan\ care ia parte la emisiune în scopul promov\rii
sau finan]\rii alegerii sale va fi învinuit\ de practic\
ilegal\ cu excep]ia cazului în care emisiunea este
f\cut\ f\r\ consim]\mântul acestuia.

"Campania electoral\"
Perioada "de campanie electoral\" se termin\

întotdeauna în ziua scrutinului, dar începutul ei vari-
az\ în func]ie de tipul de alegeri.
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"Zona electoral\"
"Zona electoral\" este definit\ în Legea

Reprezent\rii Poporului ca orice diviziune sau cir-
cumscrip]ie sau, în cazul unei parohii sau al unei
comunit\]i în care nu exist\ circumscrip]ii, parohia sau
comunitatea pentru care se ]in alegerile [i se supune
Legii guvern\rii locale.

"Candida]ii"
“Candidat” este orice persoan\ care [i-a

declarat inten]ia de a participa la alegeri într-o cir-
cumscrip]ie sau zon\ electoral\ anume. Candida]ii pot
s\ nu fie aproba]i legal, dar dac\ se poate presupune
c\ au intrat în cursa electoral\, atunci participarea lor
la emisiuni este limitat\ fie de lege fie de liniile noas-
tre directoare.

"Participarea"
"Participarea" la o emisiune este definit\ în

termeni legali ca presupunând implicarea activ\ [i
con[tient\ a candidatului. Candidatul nu "particip\" pur
[i simplu la activit\]i electorale obi[nuite, cum ar fi
luarea de cuvânt într-o adunare public\, cu toate c\
noi o putem înregistra, cu condi]ia ca întâlnirea s\ nu
fie organizat\ pentru a fi transmis\. 

În acela[i fel, un candidat nu este considerat
c\ "particip\" atunci când apare în transmiterea unei
conferin]e de pres\ deschis\ mass-mediei. Totu[i, tre-
buie s\ fim precau]i în modul de abordare [i nu tre-
buie acordat\ vreo relevan]\ nejustificat\ unui candi-
dat. Trebuie s\ fim în mod special aten]i cu materi-
alul rezultat din întreb\rile puse de reporterii BBC la
conferin]e de pres\: utilizarea acestuia poate fi con-
siderat\ "participare", [i produc\torii programelor tre-
buie s\ se consulte cu serviciul juridic dedicat pro-
gramelor. Un candidat "particip\" atunci când se
adreseaz\ în mod special publicului prin intermediul
televiziunii sau radioului. Candidatul care este inter-
vievat de un reporter cu un microfon sau camer\
video trebuie s\ fie considerat c\ "particip\".

O discu]ie în studio în jurul unei circum-
scrip]ii sau arii electorale specifice între candida]i con-
stituie, de asemenea, "participarea lor".

"Consim]\mântul"
Legea Reprezent\rii Poporului prevede c\ un

candidat care ia parte la o transmisiune f\r\ con-
sim]\mântul celorlal]i candida]i "va fi vinovat de 
practic\ ilegal\" dac\ ei fac acest lucru pentru a-[i
promova sau finan]a alegerile. Practic, BBC poate fi
[i el supus procedurilor, deci trebuie mult\ aten]ie 
pentru a se asigura  c\ din momentul încheierii no-
minaliz\rilor pân\ la încheierea unor alegeri, candi-
datul particip\ la o emisiune legat\ de circumscrip]ie
sau zona electoral\ doar dup\ consim]\mântul tuturor
celorlal]i candida]i.
1.1 Candida]ii implica]i în [tiri neelectorale

Este posibil oricând s\ se intervieveze un
candidat implicat într-o [tire neelectoral\, f\r\ a se
înc\lca legea [i chiar s\ se fac\ referiri la candidatu-
ra acestuia. Totu[i, în timpul unei campanii electorale,
aproape toate [tirile au o conota]ie politic\, prin
urmare nu trebuie permis candidatului s\-[i fac\ cam-
panie în cadrul emisiunii. În cazul în care exist\ dubii,
se va apela la Direc]ia Juridic\ pentru Programe sau
la Consilierul Politic.
1.2 Asigurarea consim]\mântului

Când to]i candida]ii cad de acord s\ participe
la o emisiune dup\ încheierea nominaliz\rilor, este
suficient un acord verbal. Dac\ un candidat este de
acord ca ceilal]i candida]i s\ ia parte de[i el/ea îns\[i
nu ia parte, BBC solicit\ un acord scris. Este respon-
sabilitatea produc\torului s\ se asigure c\ a fost sem-
nat un formular înainte de emisiune [i s\ îl p\streze
la dosar.

Un formular de consim]\mânt trebuie semnat
de candidat personal, nu de c\tre un agent sau
reprezentant al partidului. Este important\ asigurarea
consim]\mântului candidatului la un moment incipient.

Este uneori dificil s\ se contacteze un candi-
dat care nu este activ în cadrul alegerilor. Trebuie
f\cute mai multe încerc\ri prin toate mijloacele posi-
bile [i trebuie p\strate m\rturiile acestor încerc\ri.
Dac\ toate eforturile sunt în zadar, trebuie apelat la
{eful Consilierilor Politici, care va decide dac\ se
transmite emisiunea.

Traducere: Laura Frunzeti, Liliana Stoica
Serviciul Integrare European\ [i Documentare, CNA
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DECIZIA CNA NR. 248 DIN 1 IULIE 2004
PRIVIND PROTEC}IA DEMNIT|}II UMANE {I A 

DREPTULUI LA PROPRIA IMAGINE

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Na]ional al Audiovizualului, de garant al interesului pu-
blic [i de autoritate unic\ de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,]inând seama de
dispozi]iile Conven]iei Europeane a Drepturilor Omului, ratificat\ prin Legea nr. 30/1994, convin[i c\ libertatea
de exprimare constituie unul dintre fundamentele esen]iale ale unei societ\]i democrate, motiv pentru care presa
audiovizual\ trebuie s\ beneficieze de o protec]ie deosebit\, convin[i, totodat\, de faptul c\ libertatea de expri-
mare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, via]a particular\ a persoanei [i nici dreptul la propria imagine,
având în vedere obliga]iile care revin atât Consiliului Na]ional al Audiovizualului cât [i radiodifuzorilor în pro-
tejarea demnit\]ii umane, în special, a drepturilor fundamentale ale omului, în general, [i faptul c\ înc\lcarea
acestora poate aduce prejudicii grave interesului public, în temeiul art. 3 alin. (1), art. 10 alin. (3) lit. e), art.
17 alin. (1) lit. d) [i al art. 40 din Legea audiovizualului 504/2002, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare,
membrii Consiliului Na]ional al Audiovizualului adopt\ urm\toarea

DECIZIE
Art. 1. - (1)  Orice persoan\ are dreptul la

libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea
de opinie [i libertatea de a primi sau de a comunica
informa]ii ori idei, f\r\ amestecul autorit\]ilor publice
[i f\r\ a ]ine seama de frontiere.

(2)  Exercitarea acestor libert\]i ce
comport\ îndatoriri [i responsabilit\]i poate fi supus\
unor formalit\]i, condi]ii, restrângeri sau sanc]iuni
prev\zute de lege, care constituie m\suri necesare 
într-o societate democratic\ pentru securitatea
na]ional\, integritatea teritorial\ ori siguran]a public\,
ap\rarea ordinii [i prevenirea infrac]iunilor, protec]ia
s\n\t\]ii sau a moralei, protec]ia reputa]iei ori a drep-
turilor altora, pentru a împiedica divulgarea de infor-
ma]ii confiden]iale sau pentru a garanta autoritatea [i
impar]ialitatea puterii judec\tore[ti.

Art. 2. Radiodifuzorii au obliga]ia s\ respecte
dreptul sacru la demnitate uman\ [i la propria ima-
gine [i s\ nu profite de ignoran]a sau buna credin]\
a persoanelor.

Art. 3. În sensul prezentei decizii, sunt con-
siderate a fi de interes public justificat orice probleme,
fapte sau evenimente locale sau na]ionale, cu sem-

nifica]ie pentru via]a comunit\]ii [i care nu încalc\
drepturile [i libert\]ile fundamentale ale omului.

Art. 4. - (1) Nu orice interes sau curiozitate
a publicului trebuie satisf\cut\; invocarea dreptului la
informare nu poate servi la acoperirea preocup\rilor
preponderent financiare ale radiodifuzorilor. 
(2) Dreptul la propria imagine nu trebuie s\ impiedice
aflarea adev\rului în probleme de interes public justi-
ficat.

Art. 5. - (1) Este interzis\ difuzarea de ima-
gini sau înregistr\ri ale persoanelor re]inute pentru
cercet\ri, arestate sau aflate în deten]ie, f\r\ acordul
acestora.

(2) Fac excep]ie de la prevederile
alin. (1) situa]iile în care filmarea sau înregistrarea
este incidental\ [i este realizat\ în locuri publice.

Art. 6. - (1) Orice persoan\ acuzat\ sau cer-
cetat\ pentru s\vâr[irea unei infrac]iuni este prezumat\
nevinovat\ atâta timp cât nu a fost condamnat\ 
printr-o hot\râre penal\ definitiv\ [i irevocabil\.
(2) Respectarea prezum]iei de nevinov\]ie este obli-
gatorie în orice program audiovizual.
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Art. 7. -  Nu pot fi difuzate materiale
audiovizuale, realizate [i puse la dispozi]ia radiodifu-
zorilor de c\tre poli]ie sau parchet, f\r\ acordul per-
soanelor care sunt victime ale unor infrac]iuni sau f\r\
acordul familiilor acestora.

Art. 8. - (1) Orice persoan\ are dreptul la
respectarea vie]ii sale private [i de familie, a domi-
ciliului [i a coresponden]ei sale.

(2) Este interzis\ difuzarea de [tiri,
dezbateri, anchete sau reportaje audiovizuale privind
via]a privat\ [i de familie a persoanei f\r\ acordul
acesteia.

(3) Fac excep]ie de la prevederile
alin. (2) situa]iile în care sunt întrunite cumulativ
urm\toarele condi]ii:
a) existen]a unui interes public justificat;
b) existen]a unei leg\turi semnificative [i clare
între via]a privat\ [i de familie a persoanei [i intere-
sul public justificat;
c) efectele amestecului în via]a privat\ [i de
familie a persoanei s\ nu intre sub inciden]a preve-
derilor art. 1 alin. (2) .

Art. 9. - (1) Este interzis\ difuzarea de ima-
gini ale persoanei, filmate în propria locuin]\ sau în
orice alte locuri private, f\r\ consim]\mântul acesteia.

(2) Este interzis\ difuzarea de ima-
gini ale propriet\]ii private, filmate din interiorul aces-
teia, f\r\ acordul proprietarului.

(3) Fac excep]ie de la prevederile
alin. (1) [i (2), situa]iile în care imaginile difuzate:
a) pot preveni s\vâr[irea unei infrac]inui;
b) surprind sau pot proba s\vâr[irea unei
infrac]inui;
c) protejeaz\ s\n\tatea public\.

Art. 10. Este interzis\ difuzarea de imagini [i
sunete înregistrate cu microfoane [i camere de luat
vederi ascunse, cu urm\toarele excep]ii:
a) materialul audiovizual astfel ob]inut s\ fie
esen]ial în stabilirea credibilit\]ii [i autenticit\]ii unui
fapt de interes public justificat;
b) materialul audiovizual astfel ob]inut nu putea
fi realizat în condi]ii normale, iar con]inutul s\ pre-
zinte un interes justificat pentru public;
c) filmarea sau înregistrarea consemneaz\ un fapt
cu inciden]\ penal\ sau moral\ cu semnifica]ie pentru
via]a comunit\]ii.

Art. 11. Înregistr\rile destinate emisiunilor de 
divertisment de tip "camera ascuns\" nu trebuie s\
pun\ persoana în situa]ii înjositoare sau de risc [i pot
fi difuzate numai cu acordul persoanelor care au f\cut
obiectul film\rii.

Art. 12. Difuzarea înregistr\rilor convorbirilor
telefonice sau a coresponden]ei, ajunse în posesia
radiodifuzorilor, este permis\ în urm\toarele situa]ii:
a) r\spunde unor necesit\]i de siguran]\
na]ional\, ordine public\ sau asigur\ prevenirea unor
fapte penale;
b) probeaz\ comiterea unei infrac]iuni;
c) protejeaz\ s\n\tatea sau morala public\.

Art. 13. În cazul excep]iilor prev\zute la art.
8 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 10 [i art. 12 radio-
difuzorii sunt obliga]i s\ încuno[tiin]eze persoana în
cauz\ înaintea difuz\rii materialelor audiovizuale [i s\
solicite punctul de vedere al acesteia.

Art. 14. - (1) Orice persoan\ are dreptul la
propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile
audiovizuale se aduc acuza]ii unei persoane, privind
fapte sau comportamente ilegale sau imorale concrete,
acestea trebuie sus]inute cu dovezi; dac\ acuza]iile
sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie s\ respecte
principiul "audiatur et altera pars". 

(3) Realizatorii emisiunilor au
obliga]ia s\ respecte dreptul persoanei la propria ima-
gine [i s\ pun\ în vedere interlocutorilor s\ probeze
afirma]iile acuzatoare sau s\ indice cel pu]in probele
care le sus]in.

(4) Este interzis\, în programele
audiovizuale, orice referire peiorativ\ la adresa per-
soanelor în vârst\ sau cu handicap precum [i punerea
acestora în situa]ii ridicole sau umilitoare.

(5) Este interzis\, în programele
audiovizuale, afectarea sau denigrarea convingerilor
religioase.

Art. 15. - (1) Este interzis\ difuzarea în pro-
gramele audiovizuale a oric\ror forme de manifest\ri
antisemite sau xenofobe.

(2) Este interzis\ în programele
audiovizuale orice discriminare pe considerente de
ras\, religie, na]ionalitate, sex, orientare sexual\ sau
etnie.
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Art. 16. - (1) Este interzis\ difuzarea
de imagini ale persoanei aflate în situa]ia de victim\,
f\r\ acordul acesteia.

(2) Este interzis\ difuzarea
de imagini ale persoanei f\r\ discern\mânt sau dece-
date, f\r\ acordul familiei.

(3) Este interzis\ difuzarea
de imagini care exploateaz\ sau scot în eviden]\
traumele sau traumatismele unei persoane.

(4) În cazul martorilor la
comiterea unei infrac]iuni, la solicitarea acestora,
difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea pro-
tec]iei depline a identit\]ii lor.

Art. 17. - (1) Orice persoan\ are drep-
tul la respectul intimit\]ii în momente dificile, precum
o pierdere ireparabil\ sau o nenorocire.

(2) În cazul situa]iilor de
suferin]\ uman\, a dezastrelor naturale, accidentelor
sau a actelor de violen]\, radiodifuzorii au obliga]ia
de a nu se amesteca nejustificat în via]a privat\.

Art. 18. - (1) Difuzarea materialelor
audiovizuale con]inând imagini ale persoanelor aflate
la tratament în unit\]ile de asisten]\ medical\, precum
[i a datelor cu caracter personal privind starea de
s\n\tate, problemele de diagnostic, prognostic, trata-
ment, circumstan]e în leg\tur\ cu boala [i alte diverse
fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permis\ numai
cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana
este f\r\ discern\mânt sau decedat\, cu acordul fa-
miliei ori a apar]in\torilor.

(2) Radiodifuzorii au obliga]ia de a
respecta demnitatea [i anonimatul persoanelor cu tul-
bur\ri psihice.

(3) Fac excep]ie de la prevederile
alin. (1) situa]ii de interes public justificat în care
difuzarea materialului audiovizual are drept scop:
a) prevenirea s\vâr[irii unor fapte penale ori 

înl\turarea urm\rilor prejudiciabile ale unor 
asemenea fapte; 

b) probarea comiterii unei infrac]iuni;
c) protejarea s\n\t\]ii sau moralei publice.

Art. 19. - (1) În cazul nerespect\rii prevede-
rilor art. 15 alin. (1) [i alin. (2) se vor aplica dis-
pozi]iile art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.

(2) În cazul nerespect\rii celorlalte
prevederi ale prezentei decizii se vor aplica dispozi-
]iile art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

(3) În cazul în care nerespectarea
demnit\]ii umane [i a dreptului la propria imagine
prejudiciaz\ grav interesul public se vor aplica dis-
pozi]iile art. 95 din Legea audiovizualului nr.
504/2002.

Art. 20. - (1) La data intr\rii în vigoare a
prezentei decizii se abrog\ Decizia Consiliului
Na]ional al Audiovizualului nr. 80/2002 privind pro-
tec]ia demnit\]ii umane [i a dreptului la propria ima-
gine, publicat\ în Monitorul Oficial al României nr.
619, Partea I, din 21 august 2002.

(2) Prezenta decizie intr\ în vigoare
la 15 august 2004.
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