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ABSTRACT 
 

SETTING THE PUBLIC AGENDA ON THE EUROPEAN UNION:  
THE 2009 ELECTIONS FOR THE EUROPEAN PARLIAMENT IN ROMANIA 

 
This article deals with the media construction of the Europeanization theme in 

the Romanian context, starting from the theories related to agenda setting and from 
the studies which were conducted in this respect in older EU member states. We set 
out to find out, from content analysis, which are the European themes that are most 
visible in the electoral debates and in news reports, which is their share of the whole 
range of themes under discussion, whether there are differences between news 
bulletins broadcast by the public television station and those broadcast by private 
television stations, and which is the prominence of news reports related to the EU.      
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ŞTIRILE ŞI CONSTRUCŢIA AGENDEI PUBLICE 

Problematica influenţei ştirilor, în general, şi în timpul campaniilor 
electorale, în special, a exercitat o fascinaţie constantă în rândul cercetătorilor. 
Studiile legate de construirea agendei publice, în special, sunt centrate pe această 
zonă privilegiată de influenţă, cu un accent acordat ştirilor de televiziune.  

Într-o cercetare deja clasică, Maxwell McCombs şi Donald Shaw (1972) au 
stabilit – după ce au comparat conţinutul mass-mediei şi opinia alegătorilor privind 
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subiectele care li se păreau importante în cazul alegerilor prezidenţiale – că există o 
corelare între importanţa acordată de media anumitor mize şi cea atribuită de 
alegători aceloraşi subiecte. Sintetizând, cercetările clasice dedicate stabilirii 
agendei publice (agenda-setting) concluzionează că media defineşte calendarul şi 
ierarhia evenimentelor despre care vorbeşte. Din această perspectivă, alegătorii 
depind de media pentru a repera cele mai importante teme ale dezbaterii politice. 

Procesul de agenda setting (stabilirea agendei publice) se referă la alocarea 
de relevanţă (de semnificaţii) unui subiect, mizând pe faptul că audienţa va 
semnala această atenţie sporită şi o va percepe ca atare. Cercetările asupra acestui 
proces confirmă faptul că, chiar dacă media nu este capabilă să le spună oamenilor 
ce să gândească, are totuşi un rol major în a le transmite la ce să se gândească 
(Cohen, 1963).  

Potrivit teoriei agenda setting (stabilirea agendei publice), membrii audienţei 
află despre problemele publice din mass-media şi, în acelaşi timp, deduc câtă 
importanţă ar trebui să acorde unei teme sau probleme, în funcţie de importanţa pe 
care media o acordă respectivei teme sau probleme. De exemplu, atunci când 
relatează ceea ce spun candidaţii în timpul campaniei, mass-media pare că 
hotărăşte care sunt problemele importante. Cu alte cuvinte, mass-media stabileşte 
agenda campaniei, iar alegătorii depind de ea pentru a repera „punctele fierbinţi” 
ale dezbaterii politice. Această capacitate de a produce efecte la nivel cognitiv 
reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale puterii mass-mediei. 

Ipoteza agenda setting (stabilirea agendei publice) a fost cercetată mai ales în 
contextul campaniilor electorale, o strategie obişnuită a campaniei electorale 
moderne tipice fiind aceea de a proiecta „imaginea” unui candidat prin asocierea cu 
anumite poziţii faţă de problemele cu care se confruntă societatea în momentul 
respectiv. Premisa este că, dacă votanţii vor fi convinşi că o problemă este 
importantă, ei vor vota candidatul sau partidul care transmite cel mai bine impresia 
că poate rezolva respectiva problemă. 

Dezvoltând analiza iniţială, McCombs, Shaw şi Weaver afirmă, în lucrarea 
Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-
Setting Theory (1997), că efectul cel mai important al mass-mediei este „abilitatea 
de a ordona şi organiza lumea pentru noi. Pe scurt, mass-media s-ar putea să nu 
aibă prea mult succes în a ne spune ce să gândim, însă are un succes incredibil în a 
ne spune la ce să ne gândim” (McCombs, Shaw & Weaver, 1997: 66). 

Autorii americani precizează de asemenea că tendinţa mediei de a structura 
percepţiile votanţilor despre realitatea politică reprezintă un bias (atitudine 
părtinitoare): „până la un punct semnificativ, arta politică într-o democraţie este 
arta de a determina care subiecte sunt de interes major pentru public sau pot fi 
accentuate pentru a primi suport public” (McCombs, Shaw & Weaver, 1997: 71). 
Media are capacitatea de a crea agenda pentru întreaga comunitate (chiar dacă 
fiecare individ în parte are o agendă diferită), iar această capacitate este cea mai 
importantă la nivel macrosocial. 



3 Stabilirea agendei politice  

 

303 

O temă, pentru a deveni publică, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a. să fie obiectul unui proces de negociere între actori sociali cu interese şi resurse 
diferite, fiecare dintre aceştia încercând să impună în spaţiul public propria 
definiţie; b. să devină obiectul unor practici de comunicare, deci să capteze atenţia 
publicului, şi c. să aparţină unei teme familiare publicului (McCombs, 2004). 

În ceea ce priveşte construcţia agendei publice prin intermediul ştirilor, unii 
autori (Gans, 1980) susţin că agenda mediatică este determinată de imperative 
editoriale, organizaţionale şi comerciale, care ar putea deturna publicul de la 
problemele „reale” cu care se confruntă naţiunea; chiar dacă redactorii ştirilor 
susţin că difuzează „imagini-oglindă” ale realităţii, acoperirea media a subiectelor 
de interes naţional ar putea contrazice această afirmaţie.  

Studiile legate de funcţionarea mediei şi de practicile jurnalistice indică 
faptul că ştirea nu poate fi conceptualizată ca un material predefinit, produs la 
iniţiativa sursei şi asupra căruia jurnalistul nu intervine decât prin selecţia operată. 
Cercetătorii din domeniu sunt unanimi în a considera că ştirile nu sunt selecţionate, 
ci construite şi că această construcţie este opera comună a jurnaliştilor şi a surselor. 

Anumiţi cercetătorii s-au aplecat şi asupra actorilor şi factorilor care 
influenţează agenda mediatică. Astfel s-a născut teoria agenda-building (construcţia 
agendei publice), conform căreia agenda mediatică este o co-construcţie realizată 
de media, public şi surse (Charron, 1995). Însă agenda-building rămâne încă o 
noţiune vagă: oare cei trei actori se găsesc într-un raport simetric de influenţă? Este 
posibil ca agenda mediatică, departe de a fi o co-construcţie între public sau surse, 
să nu fie decât un releu al agendelor acestora din urmă? 

Şi în spaţiul francez, cercetările au mobilizat modelul agenda-setting. Un 
studiu realizat de Jean-Louis Missika şi Dorine Bregman, cu ocazia alegerilor 
legislative din 1986, punea în evidenţă importanţa pe care o au decalajele dintre 
agenda mediatică, cea politică şi cea a opiniei publice. Contrar unor opinii curente, 
această analiză, bazată pe un corpus enorm de date, subliniază adecvarea relativă a 
agendei politice la aşteptările publicului (în privinţa unor chestiuni specifice: 
şomajul, criza etc.). 

Datorită ramificaţiilor politice ale agenda setting şi ale proeminenţei 
televiziunii ca sursă credibilă şi demnă de încredere pentru informarea politică, nu 
este surprinzător că o cantitate însemnată de cercetări s-a îndreptat către sondarea 
efectelor de impunere a agendei de către ştirile de televiziune.  

Aceste cercetări au avut rezultate variate. Confuziile legate de puterea 
televiziunii de impunere a agendei se pot datora pur şi simplu limitărilor de ordin 
metodologic. Cea mai adecvată strategie este căutarea efectelor mediei de-a lungul 
timpului, pe măsură ce acoperirea mediatică şi preocupările publicului evoluează. 
Studiile longitudinale dedicate fenomenului agenda setting, deşi puţin numeroase, 
relevă faptul că schimbările la nivelul atenţiei acordate de media anumitor subiecte 
produc într-adevăr schimbări în preocuparea publicului faţă de subiectele respective.  

Cercetătorii americani Gladys Engel Lang şi Kurt Lang (1983) au propus 
extinderea conceptului de agenda setting la cel de agenda building, în studiul 
consacrat rolului mediei în afacerea Watergate. Iniţial, modelul McCombs-Shaw 
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mergea pe ideea influenţei dintre agendele mediei publice şi politice, media având 
mai mult funcţia de a selecta teme din agenda politică, iar actorii politici fiind cei 
de la care plecă informaţia. Agenda building evidenţiază cele şase etape necesare 
pentru a aduce un subiect pe agenda publică şi faptul că este vorba de un proces 
interdependent ce necesită timp. Actualitatea mediatică este rezultatul unei strategii 
în care intră numeroase elemente din interiorul mediei, dar şi din afara acesteia, ea 
fiind consecinţa unei construcţii (building).  

Pentru o bună înţelegere a fenomenelor de agendă, Dearing şi Rogers (1996) 
insistă asupra faptului că este însă necesar să distingem între mai multe tipuri de 
efecte: cele determinate de public agenda setting (stabilirea agendei publice), 
policy agenda setting (stabilirea agendei de politici publice), alături de media 
agenda setting (stabilirea agendei media). 

În anii ’80 s-a cristalizat şi a treia variantă a teoriei agenda setting, denumită 
şi second level agenda setting (agenda setting de nivel secund) sau agenda 
atributelor. Potrivit acestei teorii, mass-media nu ar mai indica publicului 
priorităţile momentului, ci atributele sau cadrele de interpretare a evenimentelor 
mediatice (frames sau cadre) (Beciu, 2009: 72). Temele intens mediatizate la un 
moment dat sunt folosite de public drept cadre de interpretare pentru alte teme, care 
fac parte din orizontul lui imediat.  

Shanto Iyengar şi Donald Kinder, unii dintre cei mai cunoscuţi autori 
americani din domeniul studiilor dedicate fenomenului agenda setting, analizează 
în lucrarea News that Matters (1987) modalitatea în care oamenii îşi formează 
opiniile politice prin intermediul ştirilor de televiziune. În această carte, cei doi 
autori arată că televiziunea determină ceea ce americanii consideră ca fiind 
probleme importante prin acordarea unei atenţii mai mari anumitor probleme şi 
ignorarea sau acordarea unei atenţii reduse altora: „când ştirile de televiziune se 
focalizează pe o anumită problemă, priorităţile publicului sunt alterate, apoi 
alterate din nou, atunci când ştirile de televiziune se orientează asupra unor noi 
subiecte” (Iyengar & Kinder, 1987: 33). 

Datorită ramificaţiilor politice ale agenda setting şi ale proeminenţei 
televiziunii ca sursă credibilă şi demnă de încredere pentru informarea politică, nu 
este surprinzător faptul că o cantitate însemnată de cercetări s-a îndreptat către 
sondarea efectelor de impunere a agendei de către ştirile de televiziune. Aceste 
cercetări au avut rezultate variate. Anumiţi autori susţin că ştirile de televiziune nu 
au niciun impact asupra percepţiilor audienţei legate de subiectele tratate (Iyengar 
& Behr, 1985); alţii sugerează că efectele televiziunii asupra atenţiei acordate de 
public anumitor subiecte sunt limitate la o categorie de persoane mai puţin educate 
şi informate (McCombs, 1992).  

Teoria legată de agenda setting rămâne un reper fundamental al cercetării în 
zona comunicării politice. Împreună cu studiile legate de dezvoltările recente ale 
teoriei, efectele de priming (amorsaj) şi framing (cadraj), agenda setting a devenit 
reperul fundamental de cercetare în zona studiilor media legate de sfera publică.  
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STABILIREA AGENDEI EUROPENE 

În exegeza consacrată alegerilor europarlamentare, acestea sunt 
considerate ,,alegeri naţionale de rangul doi” şi, de fapt, sunt un fel de referendum 
privind performanţa guvernului naţional (Hobolt, Spoon & Tilley, 2009). 
Problemele europene şi naţionale referitoare la alegători şi contextul campaniei 
joacă un rol important în modelarea opţiunilor de vot. Alegerile europarlamentare 
dau sens participării politice în UE. În continuare, vom prezenta teze, date şi 
concluzii ale unor studii despre rolul televiziunii în informarea cu privire la 
alegerile europarlamentare. Trebuie remarcată activitatea de cercetare, în acest 
domeniu, a unui grup de cercetători de la universităţi din Olanda. Cel puţin până 
acum, nu am întâlnit studii sistematice despre această temă la cercetători din alte ţări. 
Una dintre cercetări a vizat analiza principalelor televiziuni de ştiri, în 14 ţări din UE, 
timp de două săptămâni înainte de alegerile europarlamentare din 1999. Principala 
concluzie a cercetării arată o diferenţiere între ţările UE, în ceea ce priveşte 
cantitatea de ştiri despre campania de la europarlamentare şi vizibilitatea 
reprezentanţilor UE. Emisiunile despre alegerile europarlamentare sunt în număr 
mai mare la canalele publice, unde opinia elitei despre UE este polarizată, iar 
cetăţenii sunt nesatisfăcuţi de guvernele lor naţionale (Peter, Lauf & Semetko, 2004). 

Un studiu cros-naţional al alegerilor europarlamentare, efectuat în Marea 
Britanie, Danemarca şi Olanda, pune în relief aspecte ale rolului managementului 
editorial în modelarea ştirilor electorale (De Vreese, 2003). Un alt studiu cros-
naţional comparativ face o analiză a conţinutului ştirilor despre politicile UE în 
emisiunile de ştiri ale televiziunilor din Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Franţa 
şi Germania. S-au identificat caracteristicile fundamentale ale ştirilor. În 
majoritatea ţărilor studiate, politicile UE erau prezentate în mod nesemnificativ în 
ştirile televiziunii naţionale. Ştirile de televiziune despre UE nu includ informaţii 
despre oficialii UE, ci despre politicile UE. Autorii au decelat factorii care 
contribuie la creşterea şi pregnanţa ştirilor despre UE: prezenţa UE în ştirile de 
televiziune este mai puternică în ţările cu nivel mai ridicat al satisfacţiei faţă de 
democraţie şi în perioada din preajma summit-urilor UE, iar acolo şi în acele 
perioade vizibilitatea oficialilor UE este mai pregnantă în programele de ştiri ale 
televiziunilor publice. Concluzia este că, în condiţiile unei vizibilităţi limitate şi 
fără protagonişti a emisiunilor despre UE, europenizarea emisiunilor de ştiri este 
mai mult o iluzie decât o realitate (Peter & De Vreese, 2004).       

Studiul asupra căruia stăruim este cel dedicat ştirilor despre alegerile 
europarlamentare, din  2004, organizate în cele 25 de ţări ale UE. Acest studiu este 
cel mai important fiindcă se referă la primele alegeri în UE extinsă. Pentru 
cunoaşterea gradului de reflectare de către presă şi televiziune a alegerilor 
europarlamentare, au fost examinate, pentru fiecare ţară din cele 25 membre ale UE, 
trei ziare naţionale şi două televiziuni de ştiri în prime time, adică la o oră de 
maximă audienţă (a fost vorba de un post de televiziune privat şi un post public de 
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televiziune). Cercetarea a avut loc în intervalul de două săptămâni de dinaintea 
alegerilor. În ansamblu, alegerile au fost mai vizibile în cele 10 noi state membre 
decât în cele 15 vechi state ale UE. S-a remarcat prezenţa actorilor politici naţionali, 
şi nu a actorilor UE, în dezbaterile organizate. În timp ce ştirile despre UE, în cele 
15 vechi state membre ale UE, au fost negative, în ţările noi ele au fost atât 
negative cât şi pozitive. Din  cercetare se degajă ideea că mass-media joacă un rol 
crucial în acest proces de alegere a reprezentanţilor fiecărei ţări în Parlamentul 
European. De asemenea, UE se bazează pe mass-media pentru a-şi consolida în 
mod indirect legitimitatea prin creşterea gradului de conştientizare de către 
cetăţenii săi a apartenenţei la comunitatea europeană. Autorii subliniază că, în 
analiza asupra alegerilor europarlamentare din 1999, s-a exprimat îndoiala că mass-
media ar putea expune problemele în mod convingător. În unele ţări, în 1999, 
alegerile europene au avut o relativ scăzută prioritate în ştiri, iar acestea au fost 
reflectate rar în deschiderea jurnalelor de ştiri. Gradul de reflectare a alegerilor 
europarlamentare a depins de asocierea lor cu prezentarea consecinţelor acestora în 
ţara de origine.  

În 2004, autorii au constatat că vizibilitatea alegerilor pentru Parlamentul 
European a fost mai mare în noile 10 state membre ale UE decât în vechile state 
membre. La televiziunile de ştiri, gradul de prezentare a alegerilor din cele 15 
vechi state membre ale UE a crescut în privinţa condiţiilor de vizibilitate, 
comparativ cu alegerile anterioare pentru PE din 1999. Acest trend nu a fost valabil 
şi pentru ziare. Vizibilitatea alegerilor europarlamentare a crescut în unele ţări şi a 
scăzut în altele. Televiziunile publice au transmis mai multe ştiri despre alegerile 
europarlamentare decât televiziunea privată şi decât presa de scandal, situaţie 
valabilă atât în vechile state membre, cât şi în noile statele membre ale UE (De 
Vreese et al., 2006: 495). 

Un studiu important, pe care îl vom folosi drept bază de comparaţie, este 
realizat de Jochen Peter, Holli A. Semetko şi Claes H. De Vreese, în 2003, cu date 
din 2000. Ei analizează două dimensiuni importante legate de ştirile privind teme 
europene: vizibilitatea şi proeminenţa. În anul 2000, prezenţa ştirilor despre 
Uniunea Europeană la principalele televiziuni din cinci state membre (Danemarca, 
Marea Britanie, Franţa, Olanda şi Germania) a fost redusă din punct de vedere 
cantitativ. Totuşi, în ceea ce priveşte proeminenţa, cu alte cuvinte plasarea temelor 
europene în prima treime a jurnalelor televizate, a fost una ridicată pentru toate 
statele, în patru dintre ele (cu excepţia Olandei) peste 50% dintre ştirile europene 
regăsindu-se în prima treime a jurnalelor.  

Chiar dacă mult mai puţin vizibile şi cu o miză mult mai mică decât alegerile 
naţionale, alegerile europarlamentare rămân ocazii favorabile pentru mediatizarea 
proeminentă a unor subiecte europene, care, altfel, ajung cu mare greutate pe 
agenda publică, problemele naţionale fiind promovate cu predilecţie, în primul rând 
datorită proximităţii imediate.  

Nou intrată în UE, România s-a confruntat, în 2009, cu prima campanie 
electorală formală (ce are loc la fiecare 5 ani) pentru Parlamentul European. A fost 
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cea de a doua rundă de alegeri europarlamentare în România, după alegerile din 
2007, organizată imediat după integrarea României în Uniune. Alegerile 
europarlamentare reprezintă un eveniment politic important al Uniunii Europene; 
totuşi, puţine cercetări au atins problematica acestor tipuri speciale de alegeri în 
ţările nou integrate. În acest context, cercetarea pe care am realizat-o priveşte 
impunerea subiectelor europene pe agenda publică, în perioada campaniei 
electorale europarlamentare  din România în 2009. Între altele, ne propunem să 
vedem în ce măsură contextul politic şi istoric diferit din România, în preajma unui 
eveniment european foarte important (alegerile europarlamentare), poate duce la un 
nivel de vizibilitate şi proeminenţă diferit al subiectelor europene în ştiri, faţă de 
statele membre mai vechi. Din punct de vedere teoretic, România ar trebui să se 
diferenţieze de aceste state (cum ar fi Marea Britanie, Franţa, Germania, Olanda, 
Danemarca). Datorită intrării recente a României în UE, nivelul de entuziasm şi 
interesul acordat problemelor europene ar trebui să fie mai ridicat decât în statele 
vechi. Pe de altă parte, măsurarea nivelului de vizibilitate şi proeminenţă se face 
comparativ cu nivelul înregistrat în alte ţări în timpul unor evenimente importante, 
cum ar fi summit-urile sau introducerea euro. Din acest punct de vedere, reperul 
comparativ va fi al ţărilor studiate de Peter, Semetko şi De Vreese (2003), cu o 
atenţie specială acordată situaţiei Danemarcei, pentru care datele sunt înregistrate 
în perioada introducerii monedei unice. 

 
METODOLOGIE 

 
Plecând de la teoriile cu privire la agenda setting şi de la studiul comparativ 

cross-naţional realizat de Jochen Peter, Holli A. Semetko şi Claes H. De Vreese 
(2003), principalul obiectiv al cercetării a fost să cunoaştem cantitatea, tematica şi 
tipurile de intervenţii referitoare la UE în ştirile de la televiziunea publică, pe 
canalul TVR 1, şi de la televiziunile de ştiri private Realitatea TV şi Antena 3, 
respectiv în dezbaterile organizate de televiziunea publică pe canalele TVR 1 şi TVR 3.  

Având ca punct de plecare teoria agenda-setting şi rezultatele studiului deja 
menţionat,  cercetarea a avut în vedere următoarele întrebări şi ipoteze:  

Î1: Care sunt temele europene cele mai vizibile (ce pot ajunge pe „agenda 
zilei”) în ştiri şi în dezbaterile electorale, în perioada alegerilor europarlamentare?  

Î2: Care este ponderea şi vizibilitatea ştirilor cu privire la UE, în raport cu 
celelalte tipuri de ştiri, pe parcursul perioadei electorale? 

I1: Televiziunea publică prezintă într-o mai mare măsură ştiri referitoare la 
UE decât televiziunile private. 

I2: Ştirile referitoare la UE sunt mai puţin proeminente decât celelalte ştiri. 
Pentru testarea ipotezelor şi aflarea răspunsurilor la întrebările pe care le-am 

enunţat mai sus, am construit trei grile de analiză de conţinut, prima referitoare la 
intervenţiile invitaţilor în dezbateri, a doua referitoare la intervenţiile moderatorilor 
în dezbateri, iar a treia privitoare la ştiri. Construirea celor trei instrumente de 
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cercetare a fost realizată în trei etape. Într-o primă etapă am  construit cele trei grile 
de analiză, plecând strict de la elementele teoretice. În etapa a doua, grilele au fost 
supuse testării prin realizarea unei analize de conţinut pe un subeşantion format din 
patru emisiuni de ştiri şi patru dezbateri electorale. Fiecare emisiune de ştiri sau 
dezbatere a fost supusă codării de către patru codificatori, astfel încât să obţinem 
un feedback cât mai complex cu privire la instrumentele de cercetare testate. 
Ultimele schimbări aduse grilelor de analiză au fost realizate după testarea gradului 
de fidelitate între codificatori (intercoder reliability test). 

În cadrul dezbaterilor/ştirilor, o intervenţie/ştire este referitoare la UE dacă se 
referă la politici, evenimente, instituţii sau luarea deciziilor în cadrul UE. Întrucât 
multe dintre intervenţii au fost de bruiere a celorlalţi invitaţi în dezbateri (de câteva 
secunde), am decis să considerăm drept intervenţie orice afirmaţie a unui invitat 
care durează cel puţin 5 secunde.  

O singură intervenţie poate aborda mai multe teme europene. Pentru a vedea 
care sunt temele referitoare la UE, prezente în intervenţiile invitaţilor şi a 
moderatorilor, respectiv în ştirile TV din perioada campaniei electorale, am pornit 
de la temele propuse de Peter et al. (2003), la care am adăugat altele, aşa cum au 
rezultat din testarea grilelor de analiză. În final, pentru a permite comparaţia, cele 
trei instrumente de cercetare cuprind nouă teme europene comune, la care se 
adaugă „altele”: moneda euro şi economie; libera circulaţie a cetăţenilor UE în 
spaţiul comunitar; aspecte sociale în UE; politici ale UE; fonduri structurale; 
viitorul UE; identitatea europeană; parlamentul UE; critici legate de UE; altele. 

Pentru a măsura gradul de vizibilitate a ştirilor, grila de analiză cuprinde 
indicatori cu privire la poziţia ştirii referitoare la UE în structura jurnalului de ştiri 
sau indică faptul că ştirea este de tip headline (care se află printre cele 3–4 ştiri 
anunţate la începutul jurnalului), promo (care se află printre ştirile anunţate pe parcursul 
jurnalului şi reluate ulterior) sau, pentru TVR 1, este dezbătută la „Tema zilei”. 

Eşantionul pe care am realizat cercetarea constă în emisiunile de ştiri de la 
TVR 1 de la orele 19, respectiv de la Realitatea TV şi Antena 3 de la orele 21, din 
perioada 8 mai–4 iunie, perioada campaniei electorale pentru Parlamentul 
European în România. Am ales aceste emisiuni de ştiri aflate în prime time pentru 
că sunt cele mai importante pentru televiziunile naţionale enumerate. Din aceeaşi 
perioadă, corespunzătoare intervalului în care s-a desfăşurat campania electorală 
pentru alegerile europarlamentare din România din 7 iunie 2009, am introdus în 
eşantion dezbaterile electorale de la TVR 1 şi TVR 3. În total, eşantionul cuprinde 
26 de emisiuni de dezbateri electorale şi 58 de emisiuni de ştiri (29 de la TVR 1,  
16 de la Antena 3 şi 13 de la Realitatea TV).    

INTERVENŢIILE INVITAŢILOR LA DEZBATERI 

Corpusul de dezbateri analizat este compus din 26 de emisiuni, difuzate în 
perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2009, pe canalul public 
de televiziune TVR 1 şi pe canalele publice regionale (TVR 3). Unitatea de analiză 
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aleasă a fost intervenţia, fiind analizate atât intervenţiile invitaţilor, cât şi cele ale 
moderatorilor. În cele 26 de emisiuni, invitaţii au avut 941 de intervenţii, dintre 
care 825 au fost referitoare la UE. Unsprezece intervenţii au fost referitoare la alte 
state, situate în afara Uniunii Europene, iar 105 au vizat strict probleme româneşti.  

Durata totală a emisiunilor analizate a fost, de 79 865 secunde (aproximativ 
22 de ore şi 11 minute), dintre care 79,5% au reprezentat totalul intervenţiilor 
invitaţilor, iar 73,7% din timp (92,7% din totalul timpului invitaţilor) a fost alocat 
temelor europene discutate de invitaţi.  

Din punctul de vedere al afilierii politice, invitaţii au fost, în cel mai mare 
număr, membri ai partidelor PSD (18), PDL (18) şi PNL (17). UDMR a avut de 
asemenea o vizibilitate foarte bună, cu un număr de 15 invitaţi prezenţi în cele 26 
de emisiuni. În ceea ce priveşte ponderea luărilor de cuvânt, a intervenţiilor 
propriu-zise din totalul celor 26 de emisiuni, 28,1% au aparţinut reprezentanţilor 
PSD-ului, 25,3% celor ai PDL-ului, iar 19,9% ai PNL-ului. Din nou, UDMR-ul a 
avut o vizibilitate foarte bună, cu un procentaj de 18,2%. 

Intervenţiile legate strict de UE au fost distribuite după cum urmează: 219 
intervenţii, reprezentând 26,5%, au aparţinut reprezentanţilor PSD, 215 (26,1%) 
PDL, 169 (20,5%) PNL, 144 (17,5%) UDMR (Figura nr. 1).  

 
Figura nr. 1 

Distribuţia intervenţiilor legale de UE în funcţie de afilierea politică 

Distribuţia intervenţiilor legate de UE în funcţie de afilierea politică
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Se remarcă o distribuţie proporţional uniformă a intervenţiilor legate de UE. 

Cu alte cuvinte, niciunul dintre partide nu a abordat probleme strict româneşti sau, 
în general, nelegate de UE în mod mai evident decât celelalte.  

Majoritatea intervenţiilor (75,5% din totalul de intervenţii) au acoperit, de 
regulă, o singură temă, 16,7% dintre intervenţii au abordat două teme, 5,3% trei 
teme, 1,9% patru teme, iar 0,5% cinci teme.  

 

Invitat fără afiliere politică Candidat independent 

Invitat fără afiliere politică 
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Temele predilecte ale discuţiilor au fost legate de parlamentul UE (53,3% din 
totalul intervenţiilor au abordat această temă) şi de politici ale Uniunii Europene 
(28,2% din totalul intervenţiilor). Alte teme de interes au fost fondurile structurale 
(19,5%) şi economia (10,8%) (Figura nr. 2).  

 
Figura nr. 2 

Ponderea temelor abordate din totalul intervenţiilor 

Ponderea temelor abordate din totalul intervenţiilor
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Pentru temele cele mai proeminente, distribuţia subtemelor indică preocupările 
majore ale invitaţilor pe parcursul campaniei electorale. În ceea ce priveşte tema 
legată de Parlamentul European, subtemele cel mai bine reprezentate au fost 
„reprezentanţii României în Parlamentul European”, altfel spus, „vocea României în 
UE” (39,6%), „alegerile din România pentru Parlamenul European” (32,5%), 
respectiv „modul de funcţionare a Parlamentului European” (22,2%). Tema legată de 
alegeri are o vizibilitate contextuală crescută, date fiind circumstanţele legate de 
campania electorală. Tema care abordează modul de funcţionare a Parlamentului 
European a acoperit aspecte legate de modalităţile de votare, grupuri parlamentare, 
luarea deciziilor, numărul de europarlamentari etc. (Tabelul nr. 1).  

 

Tabelul nr. 1  
Ponderea temelor legate de Parlamentul European 

Temă % din totalul temelor 
Alegerile din România pentru PE 32,5% 
Alegerile din alt stat UE pentru PE 2,2% 
Reprezentanţii României în PE 39,3% 
Modul de funcţionare al PE 22,2% 
Alte teme   3,8% 
Total               100% 

 

Procente din numărul total de intervenţii 
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Pentru politicile Uniunii Europene, cele mai vizibile domenii au fost 
agricultura (cu 21,0% din totalul intervenţiilor legate de politicile UE), justiţia 
(15,1%), probleme legate de mediu, protecţia consumatorului şi securitate 
alimentară (14,1%), respectiv dezvoltarea regională (12,8%). De remarcat poziţia 
privilegiată a agriculturii, care a însumat în 64 de ocurenţe ale temei din 1 115 
intervenţii, reprezentând 5,7% din totalul temelor abordate în dezbaterile de pe 
parcursul campaniei. În plus, o anume vizibilitate a avut-o subiectul educaţiei şi al 
culturii, cu un procentaj de 29,2% din totalul subiectelor acoperite de subdiviziunea 
„altele” (care reprezintă 15,8% din totalul intervenţiilor legate de politicile UE).  
 

Tabelul nr. 2 
Ponderea temelor legate de politicile Uniunii Europene 
Temă % din totalul temelor 
Agricultură 21,0% 
Securitate  7,2% 
Politică externă  5,2% 
Mediu 14,1% 
Justiţie 15,1% 
Sănătate  5,2% 
Infrastructură  3,6% 
Dezvoltare regională 12,8% 
Alte teme 15,8% 
Total                100% 

 
În sfârşit, în legătură cu fondurile europene, majoritatea intervenţiilor care 

acoperă această temă au vizat subvenţii sau finanţări ale Uniunii Europene pentru 
proiecte româneşti (60,8% din totalul temelor legate de fondurile europene), urmate 
de acţiuni ale parlamentarilor români pentru absorbţia fondurilor (21,5%) şi de 
penalităţi pentru nerespectarea condiţiilor, procedurilor, standardelor etc. (11,4%). 

 
INTERVENŢIILE MODERATORILOR 

 
Moderatorii au avut 892 de intervenţii cu o distribuţie apropiată între 

dezbaterile de la TVR 1 (52,1%) şi cele de la televiziunile publice regionale 
(47,9%). Din totalul intervenţiilor, 512 (57,4%) au fost referitoare la UE, restul 
constând în intervenţii de management al emisiunii sau au abordat subiecte fără 
legătură cu UE. Aproximativ una din patru intervenţii ale moderatorilor au fost de 
management al emisiunii (Figura nr. 3). 
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Figura nr. 3 
 

Tipul de intervenţie al moderatorilor (%) 

26
29.9

44.1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ofertarea unei teme de discutie solicitare informatie
suplimentara

interventie de management al
emisiunii

 
Doar două din cele 892 de intervenţii ale moderatorilor au făcut trimitere la 

alte state sau organizaţii din afara UE. Cea mai mare parte a intervenţiilor 
referitoare la UE au făcut trimitere la o singură temă din grila de analiză (87,11%), 
doar 11,72% au făcut referire la două teme, iar 1,17% la trei teme. În ceea ce 
priveşte durata intervenţiei moderatorilor în emisiunile de dezbateri pentru 
alegerile europarlamentare, respectiv timpul alocat din aceste intervenţii pentru a 
aborda teme referitoare la UE, putem spune că, din procentul de 17,8% de care au 
beneficiat moderatorii, 63,1% a fost alocat propunerii unor teme referitoare la UE.  

Din cele 10 teme cuprinse în grila de analiză, tema pe care moderatorii 
dezbaterilor dedicate alegerilor europarlamentare au pus-o în discuţie cel mai 
frecvent este cea a Parlamentului European. Acest subiect a fost abordat, singur sau 
împreună cu alte subiecte, în 54,3% dintre intervenţii (Tabelul nr. 3). Suma 
procentelor apariţiei temelor raportate la totalul intervenţiilor depăşeşte 100%, 
deoarece, aşa cum am menţionat, unele dintre intervenţiile moderatorilor au făcut 
trimitere la două sau trei teme referitoare la UE. Chiar dacă ne raportăm la totalul 
temelor referitoare la UE, problematica Parlamentului UE rămâne subiectul cu 
apariţia cea mai frecventă (47,6%). Alte teme cărora moderatorii le-au acordat o 
importanţă ridicată şi le-au supus spre dezbatere invitaţilor au fost politicile UE, 
prezente în 20,1% din totalul intervenţiilor, fondurile structurale (12,1%), respectiv 
moneda euro şi economia (7,2%). Celelalte teme au avut apariţii mai puţin 
semnificative (în mai puţin de 3% din intervenţii), fapt ce necesită câteva comentarii.  

În primul rând probleme de fond, precum viitorul UE şi identitatea europeană, 
nu au fost considerate de suficientă importanţă pentru a fi dezbătute de către 
candidaţii pentru Parlamentul UE sau de către alţi invitaţi (susţinători ai 
candidaţilor sau analişti politici). Doar cinci intervenţii din 584 de intervenţii 
dedicate UE au făcut referire la schimbările din cadrul instituţiilor europene sau la 
extinderea UE, iar în ceea ce priveşte identitatea europeană, doar în şapte 
intervenţii moderatorii au făcut trimitere la pierderea identităţii naţionale, construirea 
unei eventuale naţiuni europene sau la federalizarea UE.  

      Ofertarea unei teme de              Solicitare informaţie   Intervenţie de management  
       discuţie                                 suplimentară              al emisiunii 
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Tabelul nr.  3 
Teme abordate de moderatori 

Teme abordate Teme abordate 
(N) 

Teme din total 
teme (%) 

Moneda euro şi economie   37   6,3 
Libera circulaţie a cetăţenilor UE în 
spaţiul comunitar   10   1,7 

Aspecte sociale în UE   15   2,6 
Politici ale UE 103 17,6 
Fonduri structurale   62 10,6 
Viitorul UE     5   0,9 
Identitatea europeană    7   1,2 
Parlamentul UE 278 47,6 
Critici legate de UE    4   0,7 
Alte teme   63 10,8 
Total 584 100 

 
Dacă însumăm problema liberei circulaţii a cetăţenilor UE în spaţiul 

comunitar şi aspectele sociale ale UE, incidenţa cumulată a acestor teme se apropie 
de 5%. Chiar şi aşa, în contextul restricţiilor temporare pe care unele dintre statele 
membre ale UE le-au impus lucrătorilor români şi al numărului mare de imigranţi 
români (în special în Italia şi Spania), ne-am fi aşteptat ca subiectele referitoare la 
dreptul de a munci în alt stat membru, nediscriminarea şi asigurările sociale să fie 
dezbătute în mai mare măsură.   

Trebuie, de asemenea, să nuanţăm analiza cu privire la frecvenţele mai 
ridicate ale temelor referitoare la Parlamentul European şi a politicilor UE. În 
primul rând, 55,1% din intervenţiile cu privire la parlamentul UE sunt referitoare la 
alegerile din România pentru PE, iar 26,9% dintre intervenţii abordează problema 
vocii României în UE prin intermediul europarlamentarilor români. Doar 13,8% 
dintre intervenţii sunt referitoare strict la parlamentul UE, şi anume la modul de 
funcţionare a PE (votarea, numărul de europarlamentari, luarea deciziilor, grupuri 
parlamentare etc.). Prin urmare, dacă luăm în considerare şi măsura în care 
intervenţia abordează probleme europene, propunerile spre dezbatere, venite din 
partea moderatorilor, au făcut referire atât la probleme europene, cât şi la probleme 
româneşti, dar mai puţin la probleme strict europene (Tabelul nr. 4).  

Tabelul nr. 4 
Intervenţii ale moderatorului, referitoare la Parlamentul UE 

Teme abordate Teme 
abordate (N) 

Teme din total 
teme (%) 

Alegerile din România pentru Parlamentul European (PE) 172 55,1% 
Alegerile din alt stat UE pentru PE   1  0,3% 
Modul de funcţionare a PE (votarea, numărul de 
europarlamentari, luarea deciziilor, grupuri parlamentare etc.)  43 13,8% 

Reprezentanţii României în PE (vocea României în UE) 84 26,9% 
Alte teme 12   3,8% 
Total 312 100% 
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Intervenţiile numeroase ale moderatorilor, referitoare la politicile UE, pot fi 
explicate atât prin numărul mare de politici cuprinse în această temă (9), cât şi prin 
caracterul sensibil al unor teme pentru cetăţenii români. Numărul mare de români, 
care trăiesc în mediul rural preponderent din rezultatele muncii din agricultură, face 
ca această problemă să fie una sensibilă din punct de vedere economic şi electoral. 
După numărul mare de intervenţii legate de agricultură (33), urmează cele 
referitoare la protecţia mediului, securităţii alimentare, modificării genetice şi 
protecţiei consumatorului (23), respectiv justiţiei (18) (Tabelul nr. 5). Frecvenţa 
ridicată a temei „Justiţia” poate fi explicată prin importanţa acordată corupţiei şi 
schimbărilor legislative necesare integrării în UE.        

Tabelul nr. 5 
Intervenţii ale moderatorului referitoare la politici ale UE 

Teme abordate Teme abordate (N) Teme din total 
teme (%) 

Agricultură 33 28,2% 
Securitate (inclusiv energetică – proiectul Nabuco) 10   8,5% 
Politică externă  1   0,9% 
Protecţia mediului, securitate alimentară, modificări 
genetice, protecţia consumatorului etc. 23 19,7% 

Justiţie 18 15,4% 
Sănătate   9   7,7% 
Infrastructură   2   1,7% 
Dezvoltare regională 13 11,1% 
Alte teme   8   6,8% 
Total 117 100% 

 
Comparând temele propuse de moderatori cu intervenţiile invitaţilor, se poate 

observa o coerenţă a discuţiilor, de altfel previzibilă, subiectele fiind probabil 
negociate înainte de emisiunile de dezbatere.  
 

Tabelul nr. 6 
Temele abordate de moderatori şi invitaţi. Tabel comparativ 

Teme abordate Teme moderatori 
(%) 

Teme invitaţi 
(%) 

Moneda euro şi economie   6,3   8,0 
Libera circulaţie a cetăţenilor UE în spaţiul comunitar   1,7   2,4 
Aspecte sociale în UE   2,6   3,2 
Politici ale UE 17,6 20,9 
Fonduri structurale 10,6 14,4 
Viitorul UE   0,9   2,5 
Identitatea europeană   1,2   1,3 
Parlamentul UE 47,6 39,5 
Critici legate de UE   0,7   1,5 
Alte teme 10,8   6,3 
Total 100 100 
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Se poate observa o uşoară preferinţă a invitaţilor pentru temele privind 
politicile UE şi fondurile structurale şi o preferinţă a moderatorilor pentru tema 
Parlamentului European, cu accent pe misiunea europarlamentarilor, subtemă 
legată în mod direct de scopul campaniei propriu-zise.  

 
ŞTIRI 

 
Pentru a vedea care este ponderea ştirilor referitoare la UE, în cadrul 

buletinelor de ştiri de seară, am realizat analiza de conţinut a 1 271 de ştiri de la 
TVR 1, Realitatea TV şi Antena 3. Dat fiind faptul că TVR 1 este un canal de 
televiziune generalist, iar Realitatea TV şi Antena 3 sunt canale specializate în a 
oferi ştiri, trebuie să subliniem limitele  unor eventuale comparaţii între aceste 
canale TV. Din cele 1 271 de ştiri analizate, cele mai multe sunt de la TVR 1 (740), 
urmate de cele de la Realitatea TV (350), respectiv Antena 3 (181).         

Din cele 1 271 de ştiri supuse codării, 186, adică 14,6%, au făcut referire la 
UE, iar 144 (11,3%) la state sau organizaţii din afara UE. Pe canale TV, în termeni 
relativi, cele mai multe ştiri referitoare la UE au fost la Realitatea TV, urmată de 
Antena 3 şi apoi de TVR 1 (Figura nr. 4).  

 
Figura nr. 4 

Procentajul ştirilor referitoare la UE din totalul ştirilor pe fiecare canal 
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Cu privire la proeminenţa ştirilor referitoare la UE în jurnalele de ştiri, putem 
sesiza un număr ridicat de ştiri pe această temă prezentate în headline (15,7%) sau 
în promo-uri (9,8%). Din cele 98 de ştiri referitoare la UE din emisiunile de ştiri de 
pe TVR 1, 10 (10,2%) au fost dezbătute şi la „Tema zilei”, fapt ce indică importanţa 
deosebită arătată de televiziunea publică acestor teme în ştiri (Tabelul nr. 7).  

TVR 1 
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Tabelul nr. 7 
Procentajul ştirilor prezentate în headline, promo-uri sau la „Tema zilei”, la TVR 1 

Vizibilitate ştiri (tipuri de ştiri) N % 
Ştiri despre UE prezentate în headline  33 15,7 
Total ştiri prezentate în headline 210 100 
Ştiri despre UE prezentate în promo-uri   9 9,8 
Total ştiri prezentate în promo-uri  92 100 
Ştirea este la „Tema zilei” (doar la TVR 1)  10 10,2 
Total ştiri „Tema zilei” la TVR 1  98 100 

 
În acelaşi timp, dacă vom compara ponderea ştirilor europene de tip headline 

şi promo din totalul ştirilor europene faţă de ponderea ştirilor de tip headline şi 
promo din totalul ştirilor non-europene, observăm o mai slabă reprezentare a 
ştirilor europene pentru ambele tipuri de ştiri (Tabelul nr. 8). În ceea ce priveşte 
„Tema zilei” (TVR 1), din totalul celor 29 de emisiuni analizate (există o singură 
ştire de tip „Tema zilei” per jurnal de ştiri), 10 au abordat teme europene şi 19 teme 
non-europene. Totalul de 34,5% ştiri europene (10 din 29) la „Tema zilei” 
reprezintă o pondere mult mai mare faţă de ponderea totală a ştirilor europene 
(13,2%), faţă de ştiri non-europene (86,8%), din numărul total de ştiri difuzate de 
canalul TVR 1. 

 
Tabelul nr. 8 

Proeminenţa ştirilor europene faţă de ştirile non-europene 

 
Total ştiri non-

europene 
Total ştiri 
europene 

Headline 27,6% 17,6% 
Promo 28,8% 14,5% 

 
Un alt indicator al proeminenţei ştirilor cu teme europene este dat de locul 

acestor ştiri în structura buletinelor de ştiri. Am împărţit fiecare buletin de ştiri în 
trei părţi, pentru a vedea care este poziţia ştirilor referitoare la UE, având ca reper 
două puncte de tăiere (cut points): 33,33 şi 66,67. În prima treime a emisiunilor de 
ştiri de pe cele trei canale TV din eşantion, s-au plasat 27,6% din ştirile referitoare 
la UE, pentru ca în primele două treimi procentul să se ridice la 63,26%. Dacă luăm 
în calcul doar TVR 1, procentul ştirilor dedicate UE, plasate în prima treime a 
ştirilor, se ridică la 36,36, iar în primele două treimi la 61,5%. Putem spune că, deşi 
la TVR 1 sunt mai puţine ştiri dedicate UE decât la Realitatea TV sau Antena 3, 
acestea sunt mai proeminente, pentru că sunt plasate într-o mai mare măsură în 
prima treime a emisiunii (Figura nr. 7).  
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Figura nr. 7 

Plasarea ştirilor referitoare la UE în buletinele de ştiri 
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Comparativ cu cele cinci state membre ale UE studiate de Peter et al. (2003: 

314–315), putem spune că în România ştirile dedicate temelor europene sunt mai 
puţin proeminente. Conform acestui studiu, ştirile cu teme europene erau plasate în 
prima treime a emisiunilor de ştiri în proporţie de 40% în Olanda şi de peste 50% 
în Danemarca, Franţa, Germania şi Marea Britanie.     

Din 225 de teme referitoare la UE, prezente în 186 de ştiri, cea referitoare la 
parlamentul UE este cea mai numeroasă (37,3% din teme), fiind urmată de cele 
referitoare la moneda euro şi economie (12%), fondurile structurale (11,6%), politicile 
UE (10,7%) şi identitatea europeană (9,3%) (Tabelul nr. 9). Din cele 26 de teme 
codate la „Alte teme” (care reprezintă 11,6%), şase erau referitoare la Ziua Europei.  

 
Tabelul nr. 9 

Distribuţia apariţiei temelor referitoare la UE în jurnalele de ştiri 

Teme ştiri Total 
(%) 

  TVR 1 
(%) 

Realitatea şi 
Antena 3 (%) 

Moneda euro şi economie  12,0 14,4   8,6 
Libera circulaţie a cetăţenilor UE în spaţiul comunitar    1,8   3,0   0,0 
Aspecte sociale în UE    2,7   4,5   0,0 
Politici ale UE  10,7 17,4   1,1 
Fonduri structurale  11,6 12,1 10,8 
Viitorul UE    1,3   2,3   0,0 
Identitatea europeană    9,3   3,0 18,3 
Parlamentul UE  37,3 28,8 49,5 
Critici legate de UE    1,8   2,3   1,1 
Alte teme   11,6 12,1 10,8 
Total 100 100,0 100 
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Trebuie subliniată diferenţa mare dintre distribuţia apariţiei temelor în 
jurnalele de ştiri de la TVR 1 şi cele două televiziuni de ştiri private Realitatea TV 
şi Antena 3. La televiziunea publică au fost în mai mare măsură prezentate teme ca 
moneda euro şi economia sau politicile UE. În schimb, la Realitatea TV şi Antena 
3 au fost mai prezente problemele identităţii europene şi ale Parlamentului European. 

Deşi comparaţia între televiziunea publică generalistă şi canalele private 
specializate în flux de ştiri are limitele ei (legate de tipul de canal TV, în primul 
rând), ea ne permite o evaluare aproximativă a diferenţelor, în termeni de 
vizibilitate a temelor, între postul public şi canalele private, în general. 

 
INTERPRETAREA REZULTATELOR ŞI CONCLUZII 

 
Înainte de a trage concluzii cu privire la testarea ipotezelor şi la răspunsul dat 

întrebărilor de cercetare, trebuie subliniate două aspecte. În primul rând, prezenţa 
în eşantion a jurnalelor de ştiri de la TVR 1, alături de cele de la Realitatea TV şi 
Antena 3, face dificilă o comparaţie între o televiziune publică generalistă şi două 
posturi de televiziune private de ştiri. Luând în considerare acest aspect, putem 
discuta rezultatele la care am ajuns, având în vedere şi contextul politic (electoral) 
din România anului 2009.  

În ceea ce priveşte vizibilitatea temelor europene, primele patru cel mai des 
menţionate teme, în cadrul ştirilor, sunt, în ordine, Parlamentul UE, politici ale UE, 
fondurile structurale şi moneda euro şi economie (ultimele două în ordinea arătată, 
pentru dezbateri, şi în ordine inversă, pentru ştiri).  

Putem sesiza în Tabelul nr. 8 un grad ridicat de similaritate între frecvenţele 
temelor europene din intervenţiile invitaţilor la dezbaterile pentru alegerile 
europarlamentare şi temele ştirilor de la TVR 1. Se remarcă similaritatea atitudinii, 
la moderatori şi invitaţi deopotrivă, pentru că invitaţii au dezbătut teme propuse de 
moderatori, probabil negociate înainte de emisiune.  

Singura diferenţă semnificativă între temele abordate de invitaţi şi cele 
prezentate la ştirile principalului jurnal de ştiri de la TVR 1 (de la orele 19) este în 
cazul temei „moneda euro şi economia”, unde există o diferenţă de peste 6%. O 
posibilă explicaţie ar consta în faptul că invitaţii, candidaţi sau susţinători ai 
candidaţilor în alegerile europarlamentare, au abordat într-o măsură mai mare teme 
cu miză electorală sporită, cum ar fi cele referitoare la Parlamentul European sau 
fondurile structurale.  

Teme sociale, precum libertatea de a circula, locui şi munci în spaţiul 
comunitar, respectiv nediscriminarea cetăţenilor români, au fost în mică măsură 
abordate în dezbateri (şi chiar în jurnalele de ştiri de la TVR 1).  

Cea de-a doua întrebare de cercetare a urmărit vizibilitatea ştirilor referitoare 
la UE în raport cu alte ştiri. Rezultatele analizei de conţinut arată că ştirile 
referitoare la UE sunt plasate mai puţin proeminent decât celelalte ştiri. La 
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televiziunea publică doar 36,36% dintre ştirile referitoare la UE sunt plasate în 
prima treime a ştirilor, procent ce se află mult sub cel situat în Danemarca, Franţa, 
Germania şi Marea Britanie, unde mai mult de jumătate din ştiri cu temă europeană 
sunt în prima treime a jurnalelor de ştiri. Totuşi, 10 din cele 98 de ştiri europene de 
la TVR 1 sunt dezbătute şi la emisiunea „Tema Zilei” (în 10 buletine de ştiri din 
cele 29 difuzate pe TVR 1 în campania electorală). Cu alte cuvinte, un jurnal din 
trei a dat prioritate unei ştiri europene ca ştire principală a zilei. 

 

Tabelul nr. 10 
Procentele temelor referitoare la UE în intervenţiile invitaţilor şi moderatorilor  

sau din jurnalele de ştiri (%) 
  Invitaţi Moderatori Ştiri TVR 1 

Parlamentul UE 39,46 47,6 28,79 
Politici ale UE 20,90 17,6 17,42 
Fonduri structurale 14,44 10,6 12,12 
Moneda euro şi economie  7,98 6,3 14,39 
Alte teme  6,28 10,8 12,12 
Aspecte sociale în UE  3,23  2,6   4,55 
Viitorul UE  2,51  0,9   2,27 
Libera circulaţie a cetăţenilor UE în 
spaţiul comunitar  2,42  1,7  3,03 

Critici legate de UE  1,52  0,7  2,27 
Identitatea europeană  1,26  1,2  3,03 
Total 100 100 100 

 
Ponderea ştirilor de tip european, faţă de cele non-europene, în ştirile de tip 

headline, promo şi „Tema zilei”, arată o predilecţie a canalului public TVR 1 
pentru vizibilizarea temelor europene, faţă de celelalte canale, ceea ce confirmă 
parţial ipoteza a doua.  

Timpul alocat ştirilor referitoare la UE în cadrul jurnalelor de la TVR 1 din 
eşantion este similar cu cel din Olanda, Franţa, Germania, Marea Britanie. Timpul 
alocat ştirilor cu teme europene la TVR 1 (16,6% din timpul total al ştirilor TVR 1) 
este comparabil cu cel din Danemarca (14,7%), care se afla într-o situaţie similară 
în ceea ce priveşte prezenţa unei tematici europene importante pentru cetăţeni: în 
Danemarca se dezbătea introducerea monedei euro, iar în România alegerea 
eurodeputaţilor. 

În ansamblu, în contextul alegerilor europarlamentare, informaţiile cu privire 
la temele europene ajung pe agenda publică într-o logică similară cu cea din ţările 
în care se dezbate o problemă europeană importantă (exemplul Danemarcei). 
Există câteva teme predilecte, prezente atât într-un număr semnificativ de ştiri, cât 
şi în dezbaterile electorale: Parlamentul UE, politici ale UE, fondurile structurale şi 
moneda euro şi economie.  

Concluzionând, mediatizarea subiectelor europene în România nu diferă în 
mod semnificativ de ţările membre vechi, în ceea ce priveşte vizibilitatea în 
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preajma evenimentelor importante. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte 
proeminenţa ştirilor, România se situează sub media membrilor vechi în 
prezentarea ştirilor referitoare la UE în prima parte a jurnalelor de ştiri. O situaţie 
specială se înregistrează pentru televiziunea publică, în cadrul căreia sunt 
privilegiate în mai mare măsură teme europene, faţă de televiziunile private, prin 
sublinierea importanţei lor în ştirile de tip dezbatere („Tema zilei”). 
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