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CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 993 din 8 mai 2006 

la nivel de ramura mass-media pentru perioada 2006-2007 

Publicat în Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr 9 din data 24-05-2006  

Data intrării în vigoare 24-05-2006 
Anexa 2 

CODUL DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI 
Preambul 
Profesiunea de jurnalist este libera şi independenta, în concordanta cu principiile 
dreptului la libera exprimare şi ale dreptului la informatie enuntate de Declaratia 
Universala a Drepturilor Omului, de Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, de 
Constitutia României, precum şi de Codul Deontologic al Jurnalistului, ce face parte 
integrantă din prezentul contract colectiv de muncă. 
Jurnalistul este acea persoana a carei principala sursa de venituri este obtinuta din 
realizarea de produse jurnalistice - fie ca angajat, fie independent - indiferent de 
domeniul mass-media în care lucreaza (presa scrisa, audiovizual, online etc.) 
NORME 

Articolul 1 
Jurnalistul are datoria primordiala de a relata adevarul, obligaţie ce decurge din 
dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat. 

Articolul 2 
Jurnalistul poate de publicităţii numai informaţiile de a caror veridicitate este sigur, 
după ce în prealabil le-a verificat din surse credibile. 

Articolul 3 
Jurnalistul nu are dreptul să prezinte opiniile sale drept fapte. Stirea de presa trebuie 
să fie exacta, obiectiva şi sa nu conţină pareri personale. 

Articolul 4 
Jurnalistul este obligat să respecte viaţa privată a cetatenilor şi nu se va folosi de 
metode interzise de lege pentru a obtine informaţii sau imagini despre aceasta. 
Atunci când comportamentul privat al unor personalitati publice poate avea urmări 
asupra societatii, principiul neintruziunii în viaţa privată poate fi eludat. 
Minorii şi bolnavii aflati în situaţii dificile şi victimele unor infractiuni beneficiaza de 
pastrarea confidentialitatii identităţii. 
Se vor menţiona rasa, naţionalitatea, apartenenta la o anumita minoritate numai în 
cazurile în care informatia publicata se referă la un fapt legat strict de respectiva 
problema. Jurnalistul va evita detalierea unor vicii sau a unor elemente morbide legate 
de crime. 

Articolul 5 

EMITENT Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
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Jurnalistul va lua în considerare punctele de vedere pertinente ale părţilor implicate. 
Jurnalistul este dator să respecte prezumtia de nevinovatie. În cazul în care se aduc 
acuzatii, se va oferi posibilitatea celui invinuit să-şi exprime punctul de vedere. 

Articolul 6 
Jurnalistul va pastra secretul profesional privind sursele informaţiilor obtinute 
confidential. Este la latitudinea propriei sale constiinte să respecte confidentialitatea 
surselor, chiar şi în faţa justiţiei. Confidentialitatea surselor de informaţii este 
garantata de reglementarile internationale la care România este parte. 

Articolul 7 
Jurnalistul are dreptul de a refuza orice text de prezentare falsa a datelor şi faptelor. 
Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a 
institutiei mass-media. 

Articolul 8 
Jurnalistului, în exercitarea profesiei şi în relatiile pe care le intretine cu autorităţile 
publice sau cu diverse societăţi comerciale, îi sunt interzise înţelegeri care i-ar putea 
afecta imparţialitatea sau independenta. 
Nu trebuie acceptate nici un fel de privilegii, tratamente speciale, cadouri sau favoruri 
care pot compromite integritatea jurnalistului. 

Articolul 9 
Jurnalistul care distorsioneaza intentionat informatia, face acuzatii nefondate, 
plagiază, foloseşte neautorizat fotografii, imagini tv sau surse ori calomniaza, 
savarseste abateri profesionale de maxima gravitate. 

Articolul 10 
Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. 
Acolo unde considera necesar, jurnalistul poate să publice şi scuze. 
Dreptul la replica se acordă atunci când cererea este apreciata ca fiind indreptatita şi 
rezonabila. 
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