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Abstract: Today, mass media plays an important role in
reflecting on all social fields, including the political sphere and
the evolution of democratic processes. The state of
democracy in a state is influenced by a multitude of factors,
which interfere with each other, but also by the media's ability
to function from the perspective of the role of "watch dog for
democracy". In recent years, according to national and
international assessments, the Republic of Moldova faces a
series of social - political problems, which determine the
deviation from the principles and norms of democratic
functioning of the state, the establishment of a party
dictatorship and the emergence of the democracy deficit. The
contribution of the media in the democratization processes,
especially in the context of post-Soviet countries, is
indisputable from a double perspective: the press institutions
acquire a new model of functioning after the totalitarian
period, restrictive in the field of journalistic practices and
within society, in which citizens opt for democracy, the
collective memory of past events is still maintained. Political
communication through mass media, as well as the reflection
of political events, generate opinions, reactions, behaviors, in
a society in which remembering, as a process of collective
memory, can generate associations, nostalgia and ambiguity in
the consciousness of the masses which are only just getting
used to the democratic exercise.
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Introducere
Conform Organizaţiei Internaţionale Freedom House (Freedom
House, 2019), pentru al 13-lea an consecutiv, democraţia este în retragere în
întreaga lume. Evaluarea respectivă plasează Republica Moldova în
clasamentul statelor parţial libere, mai aproape de zona nedemocratică şi
societăţile totalitare. Acesta este un barometru important privind implicarea
partidelor politice şi a societăţii, în general, în construcţia democraţiei în stat.
Instabilitatea politică şi nerespectarea normelor democratice, influenţează
toate subsistemele sociale, precum economia, jurisprudenţa, mass-media etc.
Republica Moldova este parţial liberă şi în clasamentul libertăţii economice,
realizat de Fundaţia americană Heritage şi revista The Wall Street Journal
(Heritage & The Wall StreetJournal, 2019), care evaluează gradul de
deschidere a economiilor naţionale. Astfel, Moldova se situează pe locul 40
printre cele 44 de state din regiunea Europei, depăşind doar Rusia, Belarus,
Grecia şi Ucraina, iar scorul său global este sub mediile regionale şi
mondiale. Potrivit experţilor, motivele din cauza cărora Republica Moldova
nu reuşeşte să devină prosperă sunt corupţia endemică şi Rusia.
Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cooperare cu IDEA International,
situaţia nu este mai bună nici pe direcţia democraţiei locale. Conform
rezultatelor obţinute în cadrul cercetării ”Starea Democraţiei Locale în
Moldova - 2017, care reprezintă o analiză a particularităţilor socioeconomice, politice şi de guvernare, cetăţenii au evaluat mixt starea
democraţiei locale în Republica Moldova, aceasta fiind o reflecţie fidelă a
provocărilor şi a deficitului democraţiei funcţionale la nivel naţional.
Structura organizatorică a evaluării s-a axat pe trei direcţii conceptuale şi
anume: cetăţenia, justiţia şi drepturile egale; reprezentare şi instituţii
democratice la nivel local; iniţiative cetăţeneşti şi participare cetăţenească.
(IDIŞ Viitorul, 2017). Aceleaşi concluzii, privind declinul democraţiei, au
fost reiterate în raportul Naţiunile în Tranziţie- 2017, elaborate de Freedom
House (Freedom House, 2017). Conform acestuia, Republica Moldova este
un stat în tranziţie, reieşind din indicatori analizaţi: procesul electoral,
libertatea presei şi a societăţii civile, independenţa justiţiei şi amploarea
corupţiei. Raportul scoate în evidenţă toxicitatea populismului pentru
edificarea democraţiei, fenomen specific şi sferei politice din Republica
Moldova.
Tranziţia Republicii Moldova la forma de guvernare democratică,
este una specifică, în linii generale, ţărilor post-totalitare, în care se atestă
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perioade de evoluţie şi involuţie a proceselor democratice. După declararea
independenţei Republicii Moldova, procesul de democratizare, adică
de instituţionalizare a libertăţii, a constat, de fapt, în împrumutarea formelor
de organizare politico-statală, de apărare a drepturilor cetăţeneşti, de
autoorganizare în instituţii civice, etc. În acest proces de democratizare,
Republica Moldova a fost asistată de instituţii internaţionale, precum
Consiliul Europei, OSCE sau organizaţii financiare internaţionale, care au
susţinut restructurarea social-economică, precum Banca Mondială şi Fondul
Monetar Internaţional. O astfel de instituţionalizare a libertăţii nu putea avea
drept rezultat imediat, decât edificarea unei democraţii de vitrină sau a unei
democraţii imitative. Noţiunile respective sunt utilizate de sociologi şi
politologi, pentru a sublinia că acest tip de democraţii sunt marcate de
distorsiuni pe multiple direcţii.
Aceste democraţii sînt influenţabile şi pot evolua, atât spre
democraţia autentică, cât şi în sens invers. În această ordine de idei, pentru
evoluţia din Republica Moldova este importantă experienţa ţărilor Europei
Centrale, pe de o parte, şi a Comunităţii Statelor Independente (CSI), pe de
altă parte. Primele au reuşit să evolueze rapid de la democraţia imitativă la
cea autentică, în înţelesul occidental al acestui termen. Evoluţiile pozitive din
ţările Europei Centrale au fost influenţate puternic de “tentaţia”
promisiunilor de aderare la Uniunea Europeană, care e constituită în baza
unui set de valori şi standarde imperative pentru viitorii membri. Pe de altă
parte, în cadrul CSI, unde s-a pomenit şi Republica Moldova, nu au existat
standarde şi valori care să favorizeze trecerea de la democraţia imitativă la
cea autentică. Din contra, erau create impedimente pentru a nu admite
ruperea statelor-membre din acest spaţiu. De aceea, în unele ţări CSI
democraţiile imitative au evoluat în direcţia autoritarismului. În acest
context, de la declararea independenţei pănă în prezent, societatea se
confruntă cu o stare de confuzie socială privind orientarea vectorului politic
spre est sau vest. Această poziţie a societăţii este confirmată de rezultatele
înregistrate de către forţele democratice la stcrutinele electorale de nivel local
şi naţional, care s-au desfăşurat din perioada declarării independenţei pănă în
prezent (Cernencu & Boţan,2009).
Reieşind din situaţia actuală, Republica Moldova se confruntă cu o
serie de probleme, care perturbă procesul de democratizare, precum
corupţia, îngrădirea libertăţilor de exprimare, lipsa independenţei justiţiei şi a
mass-mediei, etc., deşi, la nivel de legislaţie, se declară o ţară independentă,
democratică, care are drept obiectiv integrarea europeană şi respectarea
valorilor democratice.
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Involuţia la capitolul democraţie reprezintă şi un indicator al libertăţii
mass-mediei, astfel, potrivit raportului Freedom House (Freedom House,
2019), libertatea presei s-a erodiat la nivel mondial. În raportul respectiv, este
specificat faptul că, libertatea presei este în declin în întreaga lume, iar în
statele cu democraţii fragile, liderii politici utilizează o serie de instrumente
financiare şi legale pentru a-i reduce la tăcere pe jurnaliştii independenţi şi
susţin, în acelaşi timp, mass-media aservită regimului. De asemenea, în
ultimii ani, liderii liberali ai democraţiilor fragile, aplică diverse instrumente şi
pârghii pentru a implica presa în scopul de a rămâne la putere. În raport este
specificat faptul că în ţările unde s-a înregistrat o creştere a populismului, s-a
observat şi existenţa unei pieţe media, care înregistrează probleme sistemice,
cum ar fi interferenţele intereselor politice şi economice, devenind, astfel,
vulnerabile la liberalism, iar în anumite ţări, mari segmente de populaţie nu
primesc informaţii imparţiale.
Conform raportului Organizaţiei Reporteri fără Frontiere (RSF)
(“Libertatea presei”, n.d.), cu privire la ratingul libertăţii presei pentru anul
2019, Republica Moldova a pierdut treizeci şi şase de poziţii în ultimii şase
ani la capitolul libertatea presei, ocupând locul 91 din cele 180 de ţări
monitorizate. Precizăm că, din anul 2013 până în prezent, libertatea presei în
ţara noastră a fost în cădere liberă: în anul 2017, în topul RSF Moldova
deţinea poziţia 80, în 2016 – se situa pe locul 76, în 2015 – pe locul 72, în
2014 – avea poziţia 56, iar în anul 2013 poziţia - 55. Astfel, în ultimii şase ani
Republica Moldova a pierdut 36 de poziţii. În raport sunt specificate
principalele cauze, care au determinat această situaţie constă în faptul că
politica editorială a mass-mediei moldoveneşti este influenţată de interesele
politice şi de afacere ale proprietarilor instituţiilor mediatice. De asemenea,
independenţa jurnaliştilor, calitatea presei, concentrarea proprietăţilor din
media, lipsa de independenţă a autorităţii de reglementare a audiovizualului
sunt alte probleme specifice sectorului mediatic din Republica Moldova. În
general, raportul descrie landşaftul mediatic din Republica Moldova drept
unul divers, însă extrem de polarizat. Reieşind din informaţiile reflectate în
raport, Christophe Deloire, secretarul general al RSF, a menţionat că în
aceste condiţii creşte pericolul pentru modelul democratic în societate, în
timp ce discursul politic, uneori abia perceptibil, alteori evident, conduce
spre o atmosferă de război civil, în care jurnaliştii joacă rolul de ţapi
ispăşitori. ONG-ul respectiv, evaluează în fiecare ţară pluralismul,
independenţa mass-mediei, cadrul legal, autocenura, transparenţa, etc.
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1. Complexitatea democraţiei ca fenomen
Elaborarea unei baze teoretice pentru analiza fenomenului
construcţiei sociale a democraţiei necesită o bază teoretică pluridisciplinară,
reieşind din complexitatea democraţiei ca fenomen, dar şi a factorilor care
stimulează sau stagnează progresul democratic. O dimensiune importantă a
guvernării democratice se referă la transparenţa deciziilor politice şi reacţiile
opiniei publice la acţiunile puterii, mass-media fiind o platformă de
comunicare, menită să asigure interacţiunea dintre elita politică şi societate.
Evaluările faţă de performanţele puterii politice sunt, de asemenea, un
indicator a democraţiei. Opiniile faţă de guvernanţi sunt modelate de
experenţa directă a cetăţenilor, dar şi de mesajele, reprezentările şi
interpretările evenimentelor politice de către sistemul mediatic. Relaţia dintre
sistemul politic şi opinia publică îmbracă forme variate în funcţie de
caracteristicile regimului politic, de orientarea ideologică a elitelor guvernante
şi, în anumite cazuri, chiar de personalitatea actorilor politici. Stadiul actual al
democraţiei în R.M. este un rezultat al politicii guvernamentale, existând o
disonanţă perceptivă accentuată, între elite şi societate progreselor
înregistrate la acest capitol.
Confom rezultatelor unui studiu realizat de Asociaţia Sociologilor şi
Demografilor din Moldova, ce cuprinde evaluarea datelor obţinute în urma
desfăşurării sondajelor de opinii efectuate în perioada anilor 2008-2014, ce
vizau influenţa problemelor sociale asupra dezvoltării proceselor
democratice, s-a constatat că cetăţenii R.M. sunt opitimişti cu referire la
continuarea reformelor democratice, deşi multiplele probleme sociale care au
existat cu 10-15 ani în urmă nu au dispărut, dar, s-au acutizat şi, în
consecinţă, au contribuit la deteriorarea principalelor caracteristici sociale
(„Procese de democratizare în Republica Moldova”, 2014).
Pornind de la premisa socială a vectorului de dezvoltare democratică,
pănă în prezent, în Republica Moldova, gradul de satisfacţie faţă de
guvernările democratice se află în declin, fapt reflectat în rapoartele
instituţiilor abilitate şi în materialele de presă. Această constatare reprezintă
un tablou dublicitar, în care, pe de o parte, partidele aflate la guvernare,
militează pentru democraţie, iar reformele implementate au efect invers,
restrictiv.
O teorie consistentă asupra democraţiei, care este invocată, ca sistem
de referinţă în cercetarea acestui fenomen, este cea a politologului italian Giovanni
Sartori. Acesta face o distincţie între democraţia pe orizontală şi democraţia pe
verticală. Conform autorului, democraţia pe orizontală, include toate
elementele importante, precum: pluralismul politic, dreptul la vot, competiţia
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dintre partide şi grupuri de interese, libertatea opiniilor, participarea politică a
cetăţenilor, alegeri libere şi diverse forme de consultare a populaţiei, privind
politicile avansate de partide sau care necesită o abordare mai specială,
recurgerea la referendum, ca instrument a democraţiei directe. Astfel, din
punct de vedere legal şi formal, sistemele democratice moderne, au eliminat
restricţiile în ceea ce priveşte participarea politică a cetăţenilor, însă, în acelaşi
timp, nu toţi cetăţenii benefeciază de condiţii sociale, materiale şi economice
egale de participare politică. Spre deosebire de prima, democraţia pe
verticală, se referă la procesul decizional care se produce în interiorul
sistemului politic, creat după regula majorităţii, conform căreia, guvernarea
se pliază pe legile elaborate de instituţiile deliberative ce corespund
democraţiei reprezentative. În această ordine de idei, teoria lui G.Sartori este
esenţială pentru a caracteriza democraţia ca sistem de guvernare, în care
democraţia orizontală reprezintă fundamentul democratic, iar cea verticală,
se referă la mecanismele puterii democratice. Reieşind din aceasta,
participând la vot, cetăţenii decid cine vor fi cei care vor decide pentru ei
(Sartori, 1999). Prin prisma modelului lui Sartori sunt explicabile percepţiile
privind dualitatea comportamentului elitelor politice, care poate devia, după
alegeri de la principiile şi normele democratice.
2. Democraţia în Republica Moldova
O anomalie a guvernării democratice constă în concentrarea puterii
de către un partid, fapt abordat frecvent în mediile de informare cu referire
la situaţia politică din Republica Moldova. În ultimii ani, a prins contur teoria
despre statul capturat care, deşi n-a fost consolidată, pănă în prezent, din
punct de vedere teoretic, se regăseşte în discursul cotidian şi a partidelor de
opoziţie. Conform Constituţiei (art. 1), Republica Moldova este un stat de
drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui,
libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic
reprezintă valori supreme şi sunt garantate (Constituţia Republicii Moldova,
1994), prin aceasta, un stat de drept, este cel care revendică un regim politic
democratic şi garantează drepturile şi libertăţile fundamentale cetăţeneşti.
Prin definiţie, statul de drept semnifică acel sistem de organizare socială în
care legile cu un conţinut clar sunt cunoscute publicului; au la bază sistemul
de valori general- umane recunoscute; sunt aduse la îndeplinire în mod
nepărtinitor, egal şi echitabil de către autorităţile publice ce se supun legii;
sunt garantate în realizare de către o justiţie accesibilă imparţială şi
independentă. În Constituţiile ţărilor posttotalitare au ţinut cont de aceşti
factori într-un mod cât se poate de original. Astfel, în Preambulul la
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Constituţia Republicii Moldova din 1994 sunt enumerate priorităţile întregii
societăţi, nu ale statului: statul de drept, pacea civilă, democraţia, demnitatea
omului, drepturile şi libertăţile lui, dezvoltarea liberă a personalităţii,
echitatea şi pluralismul politic (Guceac, 2009). Conceptul de stat capturat a
apărut ca reacţie la încălcarea principiilor statului de drept, precum:
supremaţia legii, respectarea şi garantarea drepturilor şi a libertăţilor omului,
principiul echităţii şi dreptăţii, a democratismului şi a pluralismului politic.
Din această perspectivă, unii politicieni, analişti politici, jurnalişti sau
cercetători ai fenomenului stat capturat, invocă acest termen în contextul în
care, nu sunt respectate garanţiile de ordin juridic, economic, social şi politic
ale edificării statului de drept. Despre situaţia privind statul capturat
Republica Moldova, s-a discutat în cadrul conferinţei Moldova – stat capturat,
care s-a desfăşurat la Chişinău, fiind organizată de Asociaţia obştească
Transform Moldova, parte componentă a orgnizaţiei internaţionale
Transform Europe (“La Chişinău va avea loc conferinţa..”, n.d.). La acelaşi
subiect, Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie (5 iunie 2018), privind
situaţia din Republica Moldova în care s-a specificat faptul că democraţia
este în pericol, fiind un stat capturat, condus de o grupare politică
netransparentă, care poate fi numită corporaţie privată. Invalidarea alegerilor
locale, sechestrarea justiţiei şi capturarea mass-mediei sunt argumente în
favoarea teoriei statului capturat, iar viziunea proeuropeană este departe de
realitate (“Parlamentul european a adoptat”, n.d.).
După constituirea noului legislativ, ca urmare a alegerilor din
februarie 2019, a fost adoptat proiectul de hotărâre de recunoaştere a
Republicii Moldova ca „stat capturat” deşi, PSRM, partid aflat la guvernare, a
răspuns negativ initiativei blocului ACUM de a declara Republica Moldova
stat capturat. De fapt, concentrarea puterii de către un partid, dar şi
accederea la conducere a unor personaje politice contradictorii, pot avea
impact asupra declinului democraţiei.
O componentă importantă a domeniului politic o reprezintă cultura
politică, astfel, studierea sferei politice prin prisma acestui fenomen,
constituie unul din aspectele importante ale analizei politice a realităţii
curente din Republica Moldova. Când se ia în discuţie starea calitativă a
tinerelor democraţii care este apreciată, de regulă, după volumul drepturilor
politice şi al libertăţilor civice (Ignătescu, 2013), majoritatea experţilor
internaţionali exprimă unanim opinia potrivit căreia, deşi în ţările în tranziţie
se păstrează hegemonia ideologică a democraţiei, tendinţa generală de
dezvoltare în ultimul deceniu rezidă în stingerea treptată a libertăţii, în
sporirea dezordinii, în nerespectarea drepturilor omului, în scăderea
eficienţei puterii legislative şi judecătoreşti, în corupţie, în mărirea
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privilegiilor cercurilor politice conducătoare etc O astfel de apreciere este
aplicată astăzi, în fond, vizavi de toate ţările care sunt antrenate în procesul
de reformare democratică, indiferent de trecutul lor istoric.
În condiţiile de conservare a tendinţelor de diminuare a calităţii
democraţiei, un şir de ţări din Europa de Est, cum sunt Polonia, Cehia,
Ungaria, demonstrează, totuşi, precum afirmă experţii internaţionali, un nivel
mai avansat de dezvoltare a culturii politice decât în majoritatea regimurilor
electorale ale fostei Uniuni Sovietice. În virtutea acestor circumstanţe,
regimurile menţionate, cu excepţia Ţărilor Baltice, analiştii internaţionali le
includ într-o grupă aparte, adeseori denumite ţări căzătoare, falimentare,
imitatoare de democraţie. La acest şir de ţări este raportată şi Republica
Moldova (Puterea politică, 2010).
Tranziţia de la socialism la democraţie se asociază, inevitabil, şi cu
semnificaţii politice, ideologice, economice, finalitatea transformărilor fiind
menite să genereze performanţe pe aceste dimensiuni şi o consolidare a
progresului democratic. Tranziţia reprezintă o trecere lentă sau bruscă de la o
stare, o situaţie, de la o idee la alta, presupune o schimbare, o trecere de la o
structură la alta într-o perioadă de timp mai scurtă sau mai îndelungată. În
cazul Europei de Est, în special, în spaţiul postsoveitic, procesul de tranziţie
a plecat de la o economie centralizată, din punct de vedere economic, de la o
dictatură, din punct de vedere politic. O serie de factori dovedesc că atât
tranziţia economică cât şi cea politică încă nu şi-au atins scopurile propuse
iniţial, de a ajunge la ceea ce se numeşte democraţie consolidată. În primul
rând este vorba de lipsa unei schimbări radicale în plan intelectual, moral a
vechilor mentalităţi şi obiceiuri şi încercarea readaptării acestora la cerinţele
noilor conjuncturi. Tranziţia intelectuală se constituie ca o premisă, o bază
pentru toate celelalte componente ale tranziţiei. Tranziţia intelectuală
cuprinde mai multe elemente care poate, uneori, depăşesc înţelegerea curentă
a cuvîntului, dar care se consideră a fi parte componentă a unui anumit tip
de schimbare în ceea ce priveúte mentalităţile, obiceiurile, modul de gândire,
ideile, opiniile, atitudinile etc. (Marin, 2004).
Republica Moldova se încadrează în categoria ţărilor aflate în
tranziţie la democraţie, astfel, pentru realizarea studiului propus, vom analiza
diverse studii şi cercetări, care abordează particularităţile evolutive şi
provocările ce necesită a fi depăşite pentru consolidarea unei democraţii
autentice. În acest sens, sunt utile stidiile, care reflectă acest proces, din
punct de vedere teoretic (Olimid, 2008), şi evolutiv, cu referire la statele
post-comuniste, prin definirea variabilelor conjuncturale, precum parametrii
schimbărilor de regim, importanţa opţiunilor şi a strategiilor actorilor politici
în procesul de tranziţie şi încorporare în proiectul european (Bokker, 2005).
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În mod cert, mass-media modelează prin discurs mentalitatea cetăţenilor,
tranziţia intelectuală şi însuşirea valorilor europene, deşi „acceptarea acestora
în calitate de principii majore ale existenţei sociale contemporane se
dovedeşte a fi un exerciţiu dificil, în special, în unele spaţii dominate de
turbulenţe ideologice, confuzii identitare şi atitudini ostentative” (Moraru,
2016).
Evoluţia Republicii Moldova spre democraţie, are carcateristici
comune cu alte state care s-au dezagregat de la URSS sau au împărtăşit
ideologia sovietică, dar şi particularităţi de ordin geopolitic şi de politică
internă, care face diferenţa între ele. Tranziţia la o guvernare democratică
este marcată de probleme şi dileme de diferit ordin, rezolvarea cărora, este
necesară pentru a construi un stat cu o democraţie consolidată. Referitor la
democraţia consolidată, este importantă agregarea celor cinci arene:
societatea civilă, societatea politică, eficienţa statului, economia şi regula legii
(Sakwa, 2008).
Consolidararea democraţiei este un obiectiv a statelor care optează
pentru integrare în UE, iar în acest context, procesul respectiv depinde de o
serie de variabile dependente şi independente, care se referă la
determinantele economice, politice şi socioculturale interne ale statelor
pretendente (Bandelja & Finleyb & Raduc, 2015).
3. Mass media ca element constitutiv al sistemului social în Republica
Moldova
Mass-media este unul dintre elementele constitutive ale sistemului
social, care are un rol esenţial în reflectarea şi construcţia socială a realităţii,
inclusiv, în evoluţia şi consolidarea democratică a statului Republica
Moldova. Potrivit unui studiu naţional, realizat de Magenta Consulting în
noiembrie, 2018, ca parte a proiectului "Presa în sprijinul democraţiei,
incluziunii şi responsabilităţii în Moldova" (MEDIA-M), care are ca scop
promovarea dezvoltării mass media independente şi profesioniste, şi crearea
unui sector media mai rezistent la presiunile politice şi economice, în
Republica Moldova, cetăţenii sunt satisfăcuţi de mas-media în proporţie de
40 %, 44% dintre respondenţi consideră că ar putea deosebi ”greu” sau
”foarte greu” când mass media doreşte să manipuleze sau să schimbe părerea
cetăţenilor, iar 85% dintre participanţii la studiu sunt de părere că ştirile
difuzate la canalele de televiiune din Republica Moldova sunt influenţate
mult sau foarte mult de politică (Magenta Consulting, 2008).
Realitatea socială este, astfel, un “produs al procesului de negociere a
sensului pe care actorii comunicării îl oferă, iar comunitatea socială este o
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comunitate interpretativă. Unul şi acelaşi concept, care defineşte, de
exemplu, un fenomen, o normă sau o valoare socială, are sensuri multiple,
care este negociat de comunitatea interpretativă (Sandu, 2015).
Jurgen Habermas, a relevat faptul că prima condiţie a comunicării
este nevoia celor care participă la ea de a se simţi liberi in comunicare, în
condiţiile în care aspectul cognitiv este totdeauna secundar în raport de
aspectul interacţiunii prin comunicare, adevărul fiind în ultimă instanţă, un
efect al consensului comunicaţional. Acţiunea raţională se dezvoltă în sfera
comunicării, iar procesele care au loc în această sferă, sunt factori
determinanţi ai dezvoltării sociale. Discursul comunicaţional, crează acel
spaţiu liber, în care indivizii, prin consens, pot influenţa asupra proceselor
sociale, ca subiecţi reali (Habermas, 2000).
4. Construcţia socială a democraţiei prin acţiune comunicativă
Procesul de construcţie a realităţii ia forma unei acţiuni comunicative
pentru a ajunge la un consens interpretativ între realitatea individuală şi
structurile comunicativ-interpretative proiectate de mediul înconjurător faţă
de indivizii sociali. Construcţia socială a realităţii se referă la acţiunea
comunicativă, iar prin aceasta, la procesul de negociere a interpretării. Odată
ce strategiile interpretative sunt stabilite, ele devin constructe operaţionale,
iar acţiunea individului devine o acţiune socială (Sandu, 2016).
Influenţa mass-mediei asupra percepţiilor despre democraţie, poate fi
explicată prin prisma interacţionismului simbolic. Herbert Blumer,
fondatorul interacţionismului simbolic delimitează trei premise principale
(1969) în actul comunicării: „prima premisă este aceea că oamenii acţionează
faţă de lucruri pe baza semnificaţiilor pe care le au pentru ei aceste lucruri. A
doua este că semnificaţia acestor lucruri derivă sau se naşte din interacţiunea
socială a unui individ cu alţi actori. A treia este că aceste semnificaţii sunt
utilizate şi modificate într-un proces de interpretare efectuat de individ în
raportul său cu lucrurile pe care le întâlneşte” (Mattelart& Mattelart, (2001).
Mass-media are capacitatea de a influenţa prin mesajul emis, unghiul
de reflectare şi tehnicile de cadrare a evenimentelor, percepţiile audienţei cu
referire la orice fenomen social. Persuasiunea, manipularea, tehnicile de
propagandă mediatică, ştirile false distorsionează sensul evenimentelor
sociale, încălcând, prin aceasta dreptul la informare corectă şi echilibrată, iar
în perioada campaniilor electorale, aceste fenomene au un impact direct
asupra situaţiei politice şi a evoluţiei democratice a statului. Influenţarea este
o componentă circumstanţială a comunicării.
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În contextul noii teorii a comunicării, A. Mucchielli consideră că
obţinerea unui răspuns comportamental pozitiv de la publicul pe care dorim
să îl influenţăm (prin intermediul comunicării) nu se realizează doar pe baza
unei presupuse “forţe a cuvântului” şi a caracteristicilor emiţătorului de
mesaj (logos şi ethos). El ne sugerează că trebuie să luăm în considerare
situaţia în care se derulează acest proces de influenţare, elementele care
compun această situaţie şi modalităţile prin care emiţătorul redefineşte aceste
elemente. Conform lui Mucchielli, în cadrul explicaţiilor clasice date de
ştiinţele comunicării, influenţarea receptorului se datorează solicitării, prin
intermediul cuvintelor potrivite, a motivaţiilor interioare, a emoţiilor sau a
intereselor acestuia. Acest tip de explicaţie este însă unul de tip liniar: o cauză
produce un efect. Sensul atitudinii celui influenţat este dat de motivaţia, de
interesul sau de emoţia care i-au fost induse. Or, susţine Mucchielli, acest tip
de explicaţie nu ia în calcul situaţia în care se derulează fenomenul de
comunicare. Toate cercetările actuale arată importanţa fundamentală a
situaţiei (a contextului, a împrejurărilor) asupra felului în care este generat
sensul conduitelor umane. Astfel, prin aportul a numeroase ştiinţe
(psihologie, sociologie, semiotică, pragmatică lingvistică) s-a dezvoltat un
concept “situaţionalist” şi “constructivist” al sensului. Conform acestuia,
sensul unei expresii umane este elaborat de către diferiţii actori prezenţi, în
funcţie de percepţia şi interpretarea elementelor ce definesc pentru ei situaţia
în care se află. Ştiinţa comunicării preia pe cont propriu ideea esenţială
potrivit căreia sensul ia naştere din realizarea unei relaţionări între
comunicare şi situaţia în care se face comunicarea. Sensul apare deci dintr-o
contextualizare (Stănciugelu, 2009).
Reieşind din aceasta, caracteristicile mesajului mediatic şi impactul pe
care îl produce depind, de contextul situaţional social-politic, de valorile
promovate de partidele aflate la guvernare şi de modalitatea de interpretare a
sensurilor de către audienţă. Această stare de fapt este uşor detectabilă în
contextul campaniilor electorale, votul fiind unul dintre elementele cheie a
exerciţiului democratic.
Manipularea prin simboluri la care recurge mass-media în campania
electorală pot captiva electoratul, fiind astfel, posibil, ca în baza unor
tehnologii electorale sofisticate, să se încadreze în sistemul politic, persoane
care nu împărtăşesc ideologia democratică.
De fapt, are loc o manipulare prin simboluri, aceasta fiind o formă
prin care este ancorată o comandă de a acţiona, prin intermediul transei
consensuale. Sloganul Candidatul apare, soarele răsare, utilizat într-o campanie
pentru alegerea Preşedintelui României, transformă, astfel, candidatul, într-o
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imagine cosmică, atribuind politicianului simboluri transcedentale, cunoscute
în general, ca aparţinând divinităţii (Sandu, 2014).
Concluzii
Numeroase studii scot în evidenţă o nouă paradigmă de guvernare ce
include e-guvernarea, paradigmă ce împărtăşeşte ideea că statul şi guvernul se
supun unei tranziţii de la statul modern la un stat de reţea, bazat pe
adoptarea logicii informaţioanle (Esmark, (2016) sau viziuni progresiste,
privind guvernarea în societatea modernă, într-un mod în care să fie
respectate şi standardele de eficienţă şi democraţia (Calmar& Loftager,
2014). Despre eficienţa reţelelor de guvernare şi măsura în care sunt utile la
luarea deciiilor democratice şi participare activă în procesul de stabilire a
conţinutului politicilor publice. Teoria post-liberală a democraţiei extinde şi
redefineşte conceptul de democraţie prin prisma noilor forme de
interactivitate şi guvernare (Serensen & Torfing, 2005).
Teoria competitivă a democraţiei în viziunea lui Joseph A.
Schumpeter, concepe metoda democratică drept aranjament instituţional în
care puterea şi dreptul de a lua decizii se câştigă prin competiţie pentru
voturile cetăţenilor, astfel, democraţia este un rezultat al metodei competitive
de recrutare a conducătorilor. Teoria respectivă poate fi analizată prin
intermediul obiectivului de abordare cognitivă a raţionalităţii şi pe faptul că
indivizii posedă diferite niveluri de conştiinţă şi raţionalitate. Schumpeter
clarifică faptul că un atribut esenţial al democraţiei este capacitea de a înfiinţa
un sistem de guvernare capabil să lucreze chiar dacă există un nivel scăzut de
raţionalitate în rândul cetăţenilor săi. Având în vedere această condiţie,
procesul de comunicare politică şi persuasiune poate duce la două rezultate
foarte diferite: o construcţie socială echitabilă a instituţiilor democratice, în
care lupta pentru voturi se realizează prin intermediul unei dezbateri critice
între lideri şi cetăţeni, şi o construcţie incorectă, bazată pe prevalarea forţelor
emoţionale de persuasiune asupra raţionalului şi înşelăciunea liderilor, în
detrimentul cetăţenilor săi. Schumpeter sugerează că principalul element care
favorizează o construcţie echitabilă este eficacitatea forţelor concurente, care
pot avansa elemente raţionale în dezbaterea politică şi autodeterminarea
voinţei cetăţenilor. Acesta este un proces mai lent, dar care este eficient pe
termen lung, nu doar ca să menţină democraţia de la riscul de declin (Egidi,
2015).
Un aspect important privind participarea cetăţenească se referă la
comunicarea politică pe social media, care reprezintă o normalitate a
secolului XX! şi are un impact puternic asupra democraţiei. Acest fenomen
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este cercetat în diferite domenii ale ştiinţelor sociale, fiiind identificate
avantajele comunicării politice în acest format, subliniind modul în care
social media facilitează exprimarea politică, dar şi mecanismele prin care un
comportament de comunicare consolidează şi revigorează o societate
participativă în democraţie (Gil de Zuniga & Huber & Straub, 2018).
References
Bandelja, N., Finleyb, K., & Raduc, B. (2015). Democracy in Central and Eastern
Europe: Test of early impact. Journal East European Politics, 31(2). Retrieved
from https://escholarship.org/content/qt6193z1wb/qt6193z1wb.pdf
Bokker, P. (2005). Post-communist modernization, transition studies, and diversity in Europe.
European
Journal
of
Social
Theory,
8(4),
503–525.
doi:
10.1177/1368431005059703 2016
Calmar, S., & Loftager, A. (2014). Deliberative democratic governance.
Administrative Theory & Praxis, 36(4), 510–529. doi: 10.2753/ATP10841806360404
Cernencu, M., & Boţan, I.(2009). Evoluţia pluripartitismului pe teritoriul Republicii
Moldova [The evolution of pluripartitism on the territory of the Republic of
Moldova]. Chişinău, Republic of Moldova: Arc.
Egidi, M. (2015). Schumpeter’s picture of economic and political institutions in the light of a
cognitive approach to human behavior. Journal of Evolutionary Economics, 27(1),
139–159. doi:10.1007/s00191-015-0421-9
Esmark, A. (2016). The informational logics of liberal democracy. Making sense of
the nudging agenda. Information Polity, 21(2), 123–137. doi:10.3233/IP160382
Gil de Zuniga, H., Huber, B., & Straub, N. (2018). Medios sociales y democracia
[Social media and democracy]. Observatorio Social Media and Democracy, 27(6).
Guceac, I. (2009). Constituţionalismul, democraţia şi libertatea – valori ale societăţii
deschise [Constitutionalism, democracy and freedom - values of an open
society]. Akademos, 2(13), 41-47.
Habermas, J. (2000). Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă [Moral awareness and
communicative action]. Bucharest, Romania: ALL.
Ignătescu, C. (2013). Abuzul de drept [Abuse of rights]. Iaşi, Romania: Lumen.
Ionescu, I. I. (1998). Sociologii constructiviste: Anthony Giddens: dualitatea structuralului
[Constructivist sociologists: Anthony Giddens: Duality of the structural].
Iaşi, Romania: Polirom.
La Chişinău va avea loc conferinţa Republica Moldova- stat capturat [The
conference Republic of Moldova - captured state will take place in
Chisinau].
(n.d.).
Retrieved
from

13

Theoretical Concerns Regarding the Role of Mass-Media in the Social …
Zinaida GRIBINCEA
http://www.allmoldova.com/ro/news/la-chisinau-va-avea-loc-conferintarepublica- moldova-stat-capturat
Libertatea presei în Republica Moldova: am pierdut 36 de poziţii în ultimii şase ani
[Freedom of the press in the Republic of Moldova: We have lost 36
positions in the last six years]. (n.d.). Retrieved from
https://agora.md/stiri/56297/libertatea-presei-in-rm-am-pierdut-36-depozitii-in-ultimii-sase-ani
Mattelart, A., & Mattelart, B. (2001). Istoria teoriilor comunicării [History of
communication theories]. Iaşi, Romania: Editura Polirom.
Marin, I. (2004). Aspecte ale tranziţiei democratice est-europene [Aspects of the
East-European democratic transition]. Moldoscopie (probleme de analiză
politică), 3(XXVII).
Moraru, V. (2016). Valenţele valorilor europene [Facets of European values].
Moldoscopie (probleme de analiză politică), 2(LXXIII).
Olimid, P. (2008). Tranziţie şi consolidare democratică în Sud-Estul Europei:
strategii, modele, teorii şi concepte [Democratic transition and
consolidation in South-East Europe: Strategies, models, theories and
concepts]. Revista de Ştiinţe Politice, Revue des Sciences Politiques, 18-19.
Retrieved
from
https://www.researchgate.net/profile/Anca_Parmena_Olimid/publication
/26633539_Tranzitie_si_consolidare_democratica_in_SudEstul_Europei_s
trategii_modele_teorii_concepte/links/562d02af08ae22b17034bde6.pdf
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind situaţia din Moldova, criticând
dur autorităţile ţării [The European Parliament adopted a resolution on the
situation in Moldova, harshly criticizing the countries authorities]. (n.d.).
Retrieved from http://www.infotag.md/politics-ro/264752/
Procese de democratizare în Republica Moldova: Realităţi, tendinţe, perspective
[Democratization processes in the Republic of Moldova: Realities, trends,
perspectives].
(n.d.).
Retrieved
from
http://iimdd.md/wpcontent/uploads/2014/07/Materialele-conferin%C8%9Bei-20-mai2014.pdf
Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării
europene [Political power and social cohesion in the Republic of Moldova
from the perspective of European integration]. (2010). Chişinău, Republic
of Moldova: Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM.
Retrieved
from
http://iiesp.asm.md/wpcontent/uploads/2011/01/IIESPASM_Mon.S.St_.Pol_._P.VARZARI.pdf
Sakwa, R. (2008). Russian politics and society. London, UK: Routledge.
Sandu, A. (2015). Preliminaries to a social semiotic model of communicative action.
Postmodern Openings, 6(2), 59-77. doi:10.18662/po/2015.0602.05

14

Journal for Ethics
in Social Studies

December, 2019
Volume 3, Issue 1

Sandu, A. (2016). Social construction of reality as communicative action. Newcastle upon
Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
Sandu, A. (2014). The constructionist theory of speech as visual semiotics. Postmodern
Openings, 5(3), 49-66. doi:10.18662/po/2014.0503.04
Sartori, G. (1999). Teoria democraţiei reinterpretată [The theory of democracy
reinterpreted]. Iaşi, Romania: Polirom.
Serensen, E., & Torfing, J. (2005). Network governance and post-liberal democracy.
Administrative Theory & Praxis, 27(2), 197.
Stănciugelu, I. (2009). Măştile comunicării. De la etică la comunicare şi înapoi [The
masks of communication. From ethics to communication and back].
Retrieved
from
https://www.researchgate.net/profile/Irina_Stanciugelu/publication/2599
69605_Mastile_comunicarii_De_la_etica_la_manipulare_si_inapoi/links/0
046352ebb7e90e619000000.pdf
Starea democraţiei locale în Republica Moldova: raport de autoevaluare [The state of local
democracy in the Republic of Moldova: Self-assessment report]. (2017).
Retrieved
from
http://www.viitorul.org/files/SoLD%20raport_Rom%20site.pdf

15

