
Media și alegerile: Dezbaterea în 
campania electorală

Cunoscând formatul și regulile de desfășurare ale unei dezbateri 
electorale, poți judeca dacă dezbaterea urmărită este reală și în interesul 
tău, al alegătorului. Iată câteva linii generale:

Formatul de dezbatere electorală presupune cel puțin doi candidați 
(aflați în opoziție de idei) angajați în discuție și un moderator, care se 
asigură să mențină dezbaterea în sfera tematicii electorale. 

Moderatorul are obligații morale față de telespectatori, care îi sunt 
'impuse' de etica profesională. Din prestația moderatorului, trebuie să 
transpară independența editorială, responsabilitatea față de public, 
profesionalismul și respectarea interesului public - cu întrebări echilibrate, 
în slujba interesului public, care să contribuie la o dezbatere constructivă 
și cu atitudine imparțială față de candidați.



Atunci când apar acuzații de ordin penal, incitare la ură (pe considerente 
de convingeri politice, rasă, religie, etnie, naţionalitate, sex sau orientare 
sexuală) şi la violenţă, jigniri, încălcări ale demnității umane și a vieții 
private etc., moderatorul are obligația (prin lege) să intervină, să roage 
invitații să probeze acuzațiile și să sancționeze jignirea sau incitarea la ură. 

În cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul 
poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.

Înaintea unei dezbateri, vă puteți informa despre atribuțiile postului 
pentru care se organizează campania electorală. Promisiunile electorale 
care depășesc sfera acestor atribuții ar trebui să vă ridice un semn de 
întrebare.



De exemplu, pentru alegerea președintelui țării, temele de dezbatere ar 
trebui să fie relevante pentru rolul președintelui de mediator în societate 
și în sfera politică și să țină cont de limitele atribuțiilor acestuia: 
președintele României nu poate lua decizii specifice activității Guvernului 
precum creșterea sau tăierea pensiilor, introducerea de taxe etc. 

El numește un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește 
Guvernul pe baza votului de încredere din Parlament, este comandantul 
forţelor armate, conduce Consiliul Suprem de Apărare a Ţării și are 
atribuții de politică externă.      

Atribuțiile președintelui sunt prevăzute în Constituție, capitolul II, art 80-
101. 

Citește și regulile de desfășurare a campaniei electorale în audiovizual în 
Decizia C.N.A. 528/2014.

http://www.constitutiaromaniei.ro/

