
  

ABSTRACT 

In recent years, new media technologies and the Internet increasingly 
invaded people’s lives. Starting with the USA and Japan, continuing with 
Western Europe and finally with post-communist countries (new 
democracies), daily use of emails, Internet, mobile phones, PDA, 
Blackberry, IPhone, etc. became more and more important and have had 
great impact on people’s social relations, on language, social practices and 
interactions. In this context, advertising discourse and techniques 
(commercial, electoral) were strongly oriented to use these communication 
platforms. 
The evolution of electoral communication from traditional media to new 
media technologies increased the numbers of persons who receive the 
political messages and the speed of spreading information. The relation 
between a political candidate and his or her voters, and discourse style or 
political language was radically changed.  
This “new electoral communication” is characterized by personalization, 
interactivity, unlimited and instant discourse creation/ dissemination. We can 
easily discuss an “open to all” process of discourse creation (in virtual 
communities from blogosphere).  
For sure, the 2008 U.S. Presidential election was the greatest example in 
this direction and a template to be applied by many political consultants in 
the following years. The way Barack Obama used tools like emails, 
Youtube, Facebook, MySpace, etc. became an example for the 2009 
Romanian presidential election campaign.  
Like never before in electoral processes in Romania, the Internet became 
the perfect environment for negative campaigns. Pseudo-websites for 
counter-candidate denigration, radicalization of electoral discourse, people’s 
sharp segregation in two groups pro and against the president, censored 
televised debates, sofistical argumentation, strange campaign subjects like 
“fight against the Communism”, rude behaviour at official ceremonies, were 
just a few characteristics of this campaign. The Internet had a fundamental 
role in disseminating these negative messages and provided an 
environment where people were involved in political action by freely and 
aggressively expressing their feelings and beliefs.   
This paper will analyse the content of the most visited blogs and websites to 
underline the specificity (language style and content) of the electoral 
discourse in 2009 in Romania and, comparing with other previous campaign 
discourses, will try to understand if the Internet (or other factors) facilitated 
the dissemination of this aggresive political language.  
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IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII MEDIA ASUPRA VIEȚII ȘI COMUNICĂRII 
SOCIALE CONTEMPORANE 
Orice încercare de a discuta despre impactul noilor media (sau al tehnologiei de ultimă oră) 

asupra indivizilor se izbeşte, înainte de orice, de dificultatea de a defini aşa-zisele new media 

technologies. Trecând peste diversitatea fantastică a acestor mijloace şi peste dificultatea de a le 

cuprinde într-o taxonomie precisă, putem totuşi sesiza consecinţele acestora. Evoluţia mijloacelor 

tehnice de la analogic la digital, de la floppy la DVD şi Blue-Ray, dar şi extinderea fără precedent a 

accesului la Internet şi la formele de comunicare „virtuală”, precum şi dezvoltarea telefoniei 

mobile, a tehnologiilor 3G, Bluetooth, PDA sau iPhone conduc la schimbări fundamentale ale 

relaţiilor (interaţiunilor) interumane, la transformări ale surselor de informare ale cetăţenilor sau la 

apariția de noi instrumente de promovare comercială (e-marketing, wireless marketing, permission-

based marketing) care sunt cu uşurinţă preluate şi în zona politică. 

Utilizarea Internetului, a emailurilor, accesul la şi crearea de bloguri, primirea şi trimiterea 

de SMS-uri sau MMS -uri, utilizarea mijloacelor de comunicare instantanee scrisă, audio, video 

prin intermediul programelor de chat cum ar fi Yahoo Messenger, Skype, Meebo etc., accesul la 

comunităţi virtuale şi la portaluri care permit schimbul online de fişiere video sau fotografii 

(YouTube, Flickr, Facebook, MySpace, Digg, Twitter, Eventful, Linkedin, BlackPlanet, Faithbase, 

Eons, Glee, MiGente, MyBatanga, AsianAve, etc.) şi-au pus amprenta inclusiv asupra relaţiilor 

intime ale indivizilor şi au redefinit fundamental conceptele actuale de „comunitate” sau 

„relaționare interumană”. 

Posibilitatea de a discuta online, fără contact direct şi fără constrângeri de ordin geografic, a 

transformat radical tipul de relaţionare dintre indivizi, cât şi limbajul folosit de aceştia în 

comunicarea online scrisă. Aceste „mutaţii” sunt vizibile nu doar în viața cotidiană ci şi în zona 

comunicării politice sau în derularea efectivă a campaniilor electorale, căci comunităţile online au 

devenit deja un actor important al scenei electorale, dacă ţinem cont că ele pot influenţa cunoştinţele 

şi opiniile membrilor sau pot conduce la mobilizare politică efectivă în rândul anumitor grupuri 

sociale. 

 

COMUNICAREA ELECTORALĂ POST-MODERNĂ: DE LA "AGORA 
ATENIANĂ" TO "E-DEMOCRACY" 
Intrăm astfel în epoca „campaniilor electorale postmoderne”, cum afirma Pippa Norris

6
. 

Peisajul comunicării politice devine din ce în ce mai turbulent, fragmentat, personalizat, 

descentralizat şi profesionalizat pe măsură ce electoratul e mai cinic şi neînregimentat politic iar 

mass-media (Blumler, Kavanagh, 1999: 221, apud Vaccari, 2008: 650), favorizează 

comportamentele de expunere selectivă din partea diferitelor segmente ale audienţei. 

Campaniile electorale se adaptează acestui nou scenariu, abandonând parţial stilul generalist, 

centrat pe televiziune de a face campanie, în care mesajele uniforme, repetitive şi unidirecţionale 

reprezentau regula. Campaniile postmoderne reprezintă eforturi permanente, descentralizate, 

centrate pe feedbackul primit de la public şi focusate pe segmente distincte de electorat care vor fi 

ţintite prin intermediul diverselor mijloace de comunicare (ibidem). Prin aceasta se produce o 

ruptură totală de comunicarea politică tradiţională, unidirecţională şi în care politicienii  care aveau 

în spate partide sau grupuri de presiune puternice erau avantajaţi
7
. 

                                                 
6
 Drept urmare a acestui fapt, vocabularul ştiinţelor comunicării şi al ştiinţelor politice s-a îmbogăţit cu noi concepte 

care definesc realităţile nou create: cyberpolitică, polblog, e-democracy, noopolitik, cyber civil disobedience, 

hacktivism etc. Manuel Castells opune conceptul de „noopolitik” celui de „realpolitik”. Noopolitika se referă la 

problemele politice generate de noosferă (cyberspaţiu şi alte forme de comunicare, de exemplu mass-media). Într-o 

lume caracterizată prin interdependenţă globală şi influenţată de informaţie şi comunicare, abilitatea de a gestiona 

fluxurile de informaţie şi mesajele media devine esenţială în impunerea unei agende politice, consideră Castells (2001). 
7
 Orice persoană are posibilitatea de a disemina mesaje cu caracter politic, teoretic către întreaga lume. Blogingul, 

podcastingul şi reţelele sociale online egalizează, practic, procesul de comunicare politică, făcând să dispară monopolul 
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Cu toate acestea agora ateniană, unul dintre exemplele reprezentative ale comunicării 

politice tradiționale, este considerată şi la ora actual un model politic demn de urmat în virtutea 

participării nemijlocite a fiecărui cetăţean la deciziile luate în folosul comunităţii. Fără a ne propune 

să luăm în discuție corectitudinea acestei idei pe care nu o considerăm tocmai îndreptățită observăm 

totuşi că, actualmente, comunicarea electorală se află în opoziţie fundamentală cu acest model 

tradiţional dat fiind că politica a devenit un fenomen care nu mai poate exista în afara mass-mediei, 

care este organizat ca un fenomen mediatic, planificat şi pus în scenă pentru şi în cooperare cu mass 

media. 

Deşi unii teoreticieni susţin promovarea democraţiei deliberative drept o formulă de 

întoarcere la modelul tradiţional al deciziilor politice
8
 cel mai frecvent discutăm despre “retorica de 

ecran” sau despre „retorica digitală”.  

Sub impactul comunicării mediate de computer şi a noilor tehnologii media lupta electorală 

capătă trăsături distincte faţă de cele specifice retoricii tradiţionale caracterizată prin discursuri cu 

caracter verbal, expoziţional, discret şi ierarhic (Gurak, Antonijevic, 2009; Beasley, 2009). Noua 

manieră de interacțiune a politicienilor cu alegătorii se caracterizează printr-o retorică având 

trăsături precum viteza, diseminarea nelimitată, anonimat, interactivitate, ethos (caracter, 

deprindere, obișnuință), kairos (moment oportun) şi colaborare în cadrul unei comunităţi (Gurak, 

Antonijevic, 2009: 499-502): 

 

 Principala caracteristică a discursului digital este viteza cu care pot circula în întreaga 

lume textele, fotografiile, sunetele, filmele, operele de artă create sau combinaţii ale 

acestor elemente. 

 

 În mediul digital capacitatea de diseminare este nelimitată, aceeaşi informaţie putînd fi 

accesată simulan de mii sau milioane de persoane. Tocmai de aceea avem de-a face cu o 

diseminare non-ierarhică a mesajului. În consecinţă oratorii contemporani acordă mai 

puţină importanţă structurii şi firului logic al mesajului şi se focusează pe cantitatea 

absolută încercând să atingă cât mai repede un număr cât mai mare de destinatari. 

 

 Anonimatul din spaţiul virtual permite persoanelor să se ascundă în spatele ecranului. 

Astfel, autorii sau creatorii unei informaţii pot face nişte afirmaţii sau se pot comporta 

cum nu ar face-o dacă şi-ar divulga identitatea. Politeţea este înlocuită de un stil verbal 

mai agresiv.  

 

 Interactivitatea este o componentă esenţială a Internetului şi a tehnologiilor asociate 

acestuia. Această trăsătură impune un schimb activ bi-direcţional de informaţii. În urma 

acestei interacţiuni, ne putem aştepta chiar ca textele, filmele şi fotografiile să nu mai 

semene deloc cu originalul.  

                                                                                                                                                                  
organizaţiilor politice de mari dimensiuni şi al mass-mediei tradiţionale. Comunicarea bi-direcţională dintre alegători şi 

aleşi este posibilă dacă avem în vedere că cetăţenii le pot trimite acestora sugestii, critici sau comentarii prin intermediul 

emailurilor, al blogurilor etc. În plus, noile tehnologii media dau naştere unei campanii electorale care se derulează non-

stop. Website-urile oferă o cantitate nelimitată de informaţii, oricui şi la orice oră. Astfel, cetăţenii pot fi mult mai bine 

informaţi asupra politicienilor (Gueorguieva, 2008: 290). 
8
 Democrația deliberativă este o concepţie politică ce susţine că deciziile politice trebuie să fie produsul unor discuţii 

sau dezbateri corecte şi rezonabile între cetăţeni. Prin deliberare se schimbă argumente pentru a se ajunge la un consens 

privitor la acţiunile care vor produce, în cea mai mare măsură, bunuri colective. Aceasta apare mai mult ca o formulă 

politică de interacţiune la nivelul elitelor politice şi mai puţin în interacţiunea dintre politicieni şi masele de alegători. 

Prin intermediul acestui tip de comunicare politică pot fi susţinute şi negociate actele normative de către puterea 

legislativă, executivă şi societatea civilă ori grupurile de interes/lobby. 
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 Ethosul
9
 este o trăsătură puternică a comunicării online dacă ne gândim, de exemplu, că 

un simplu email a devenit punctul central al primului protest online din istorie (cazul 

Lotus MarketPlace apud Gurak, 1997). Ethosul online este creat în cadrul unor 

comunităţi cum ar fi blogurile sau grupurile de discuţii. Reputaţia şi credibilitatea unui 

mesaj nu depind în acest caz doar de autorul acestuia ci şi de stilul textului, de viteza de 

răspîndire şi de receptorii cărora le este adresat.  

 

 Kairos-ul
10

 este esenţial în spaţiul digital pentru a crea interes şi acţiune în jurul unui 

subiect. Acestea apar şi dispar foarte rapid dar prin comunicare şi interacţiune, prin 

crearea de noi mesaje şi discuții pe forumuri se creează un instrument puternic pentru 

generarea de noi subiecte de interes.  

 

 Colaborarea în cadrul unei comunităţi virtuale este o altă trăsură a retoricii digitale. 

Blogurile, Youtube, website-urile cu editare deschisă de tip wiki şi alte website-uri de 

relaţionare socială se constituie în structuri de plauzibilitate ce cresc credibilitatea unui 

mesaj. Acesta devine credibil în funcţie de credibilitatea mediului în care circulă. Se 

creează, astfel, o nouă sferă publică care nu ţine cont de orar, de culturi şi de distanţele 

geografice. 

Dacă am pleca de la ideea lui Jürgen Habermas că opinia publică se formează ca rezultat 

direct al dezbaterilor deschise şi neconstrânse, raţionale şi critice din sfera publică, spaţiul 

virtual oferă mult mai multe posibilităţi de exprimare liberă prin intermediul forumurilor sau ale 

listelor de discuţii decât mediile de comunicare clasice. Dacă în mod tradiţional, afacerile 

guvernamentale erau o problema privată cu ajutorul noilor tehnologii şi a Internetului guvernarea şi 

instituţiile devin tot mai deschise, transparente şi în slujba cetăţeanului (Malina, 2003). 

Comunicarea electorală capătă valenţe greu de imaginat cu ani în urmă, cum ar fi, de pildă, 

stabilirea unor sedii de campanie într-un mediu virtual
11

.  

Intruziunea Internetului conduce la o diminuare a partidelor „de masă” caracterizate prin 

apartenenţă formală la partid şi la apariţia cyber-partidelor pentru care Internetul devine un spaţiu 

perfect al activităţii politice (Margetts, 2006). 

Sintetizând, putem constata că trecerea de la agora ateniană la e-democracy este o reflectare 

fidelă a schimbării raporturilor de putere dintre cetăţeni şi politicieni. Aceasta nu se traduce doar 

printr-o schimbare la nivelul conţinutului lingvistic ci şi printr-o multiplicare a formulelor de 

comunicare. Se produc schimbări la nivelul conținutului şi tonului discursului politic iar capitalul 

politic este creat în spații virtuale sau în mediile de socializare online, etc. Vorbim actualmente 

despre o nouă formă de militantism politic caracterizată prin libertatea totală de expresie, prin 

interactivitate cu candidatul prin intermediul site-ului sau blogului acestuia şi prin repersonalizarea 

relaţiei cu candidatul
12

. 

                                                 
9
 Relaţia dintre retorică şi acţiune este explicită în retorica clasică dacă ţinem cont că oratorul avea obligaţia de: a 

dovedi (probare), instrui (docere), delacta (delectare), şi îndemna la acţiune (movere). Aristotel şi retorii ce i-au urmat 

au acceptat existenţa a trei moduri de persuadare: ethos, pathos, şi  logos. Ethos-ul funcţionează atunci când se mizează 

pe credibilitatea emitentului; pathos-ul atunci când discursul stârneşte emoţii iar logos-ul derivă din discurs atunci când 

adevărul sau un adevăr aparent este dovedit prin intermediul argumentelor logice (Dedaić, 2006: 702). 
10

 Kairos (ocazie, moment oportun) se referă la se referă la adecvarea discursului, nu numai la subiectul dezbătut ci şi la 

audienţă, într-un cadru spaţial şi temporal dat.  
11

 Un număr tot mai mare de candidaţi îşi atrag alegătorii apelînd la filme transmise în timp-real şi răspândite prin 

intermediul Internetului sau prin prezenţa în medii virtuale tridimensionale cum ar fi SecondLife. Spre exemplu, toţi 

candidaţii importanţi din cursa pentru preşedinţia Franţei din 2007 dar şi candidaţi din SUA, precum Barack Obama şi 

John Edwards, şi-au stabilit sedii de campanie în SecondLife (Gurak, Antonijevic, 2009). 
12

 Softurile specializate permit crearea de mesaje diferenţiate în funcţie de trăsăturile socio-demografice ale alegătorilor, 

făcând posibilă o adresare directă către fiecare individ prin intermediul poştei, al emailului, al SMS-urilor sau MMS-
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DISCURSUL ELECTORAL MEDIAT DE COMPUTER 
Discuția anterioară în jurul „schimbării de paradigmă” a comunicării politice necesită o 

clarificare asupra definiției asumate a discursului electoral.  

Premisa de la care plecăm este aceea că discursul este o acţiune socială ce participă direct 

la crearea realităţii politice. A vorbi despre discurs ca practică socială implică o relaţie dialectică 

între un eveniment discursiv şi situaţiile, instituţiile şi structurile sociale care-l delimitează: 

evenimentul discursiv le modelează şi este modelat de acestea în egală măsură. Discursul generează 

situaţii, obiecte ale cunoaşterii, identităţi sociale, relaţii interpersonale şi de grup dar este şi 

condiţionat de acestea. Discursul contribuie în egală măsură la susţinerea şi reproducerea status 

quo-ului social dar şi la transformarea sa dând astfel naştere unor relaţii de putere. Practicile 

discursive au consecinţe ideologice majore prin aceea că sprijină producerea şi reproducerea unor 

relaţii de putere inegale între clase sociale, sexe, minorităţi şi majorităţi etnice sau culturale 

(Fairclough & Wodak, 1997: 258 apud Wodak, Busch, 2004). 

 

Discursul este însăşi realitatea politică la a cărui construire participă active 
 atât emitenții cât şi receptorii. 

 

Privite astfel modelele comunicării, frecvent utilizate în ştiințele sociale, sunt în fapt 

abstractizări ale realităţii comunicării. Comunicarea ca proces implică faptul că semnificaţiile nu se 

află în cuvinte sau mesaje ci în mintea persoanelor. Sensul nu există în afara fenomenologiei unei 

persoane şi nu poate fi transmis sau receptat ci construit de receptorul unui mesaj prin 

interpretarea schimbului simbolic reciproc. Construirea, receptarea şi transmiterea unui mesaj se 

face în cadrul unui cod sau a unui limbaj care sunt, în esenţă, procese (Steinfatt, 2009: 802 - 803).  

Plecând de la această definiție a procesului de comunicare şi privind procesul de construire a 

sensului drept un act individual de interpretare a semnificațiilor unui mesaj de către receptor devine 

evident, cu atât mai mult în cazul comunicării on-line, că emitentul electoral trebuie să se bazeze fie 

la intertextualitatea mesajelor transmise, fie pe credibilitatea sursei ori a canalului de transmisie 

virtual pentru ca mesajul său să fie credibil în ochii electoratului. 

 

CAMPANIILE ELECTORALE ON-LINE DIN ROMÂNIA 
Înțelegerea şi fructificare acestor aspecte poate da câştig de cauză unui candidat politic mai 

ales atunci când “lupta” se desfăşoară într-un mediu on-line în care comunicarea este mediată de 

computer, în care interacțiunea socială este “virtuală” iar construirea sensurilor este intermediată de 

computer şi de mijloacele tehnice, respectiv de posibilitățile de prelucrare tehnică disponibile. Într-

un asemenea cadru, lipsit de reglementări juridice care să îngrădească exprimarea individului, 

problema veridicității, a corectitudinii mesajelor este eludată. Tocmai de aceea Internetul permite, 

dincolo de mobilizarea unor grupuri țintă scăpate de sub influența campaniilor electorale clasice, 

derularea cu success a unor campanii negative
13

, prin care credibilitatea adversarului poate fi 

subminată.  

                                                                                                                                                                  
urilor etc. Internetul permite practicarea unui marketing politic mai precis şi mai eficient şi campanii de promovare 

adresate exclusiv anumitor grupuri-ţintă. 
13

 Esenţa unei campanii negative o constituie identificarea termenilor, conceptelor, noţiunilor, a punctelor slabe în 

general, care fac rău adversarului. Acest tip de campanie nu se adresează niciodată „nucleului dur” de votanţi ai unui 

partid, deoarece acesta va vota cu el indiferent de ceea ce se întâmplă în campania electorală. Ea se adresează 

nehotărâţilor şi electoratului fluid, pe care partidul şi l-a atras de curând. Acest tip de campanii se derulează mai ales 

atunci când există doar doi candidaţi în competiţie. Spre deosebire de campania pozitivă în care pot exista până la cinci 

idei principale, în cea negativă se foloseşte o singură idee (Guţu, Teodorescu, 2005:142). 
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Un bun exemplu de campania on-line negativă este cea împotriva candidatului PSD Mircea 

Geoană derulată de către staff-ul de campanie al preşedintelui în funcție Traian Băsescu la alegerile 

prezidențiale din 2009.  

Fost ambasador al României în SUA şi ministru de externe, Mircea Geoană s-a poziționat în 

campania din 2009 ca o alternativă serioasă, ca o soluție pozitivă, ca un personaj competent care ar 

fi urmat să ofere țării stabilitate şi echilibru după o perioadă de cinci ani în care contra-candidatul 

său Traian Băsescu a creat constant conflicte politice cu Guvernul şi prim-ministrul, cu Parlamentul 

sau cu anumite grupuri de interese etc. Oferta electorală a lui Geoană putea părea o soluție cu atât 

mai mult cu cât criza economică amenința România. În plus, mandatul preşedintelui în funcție nu s-

a finalizase cu vreun rezultat notabil, îmbunătățire notabilă a nivelului de trai sau creştere 

economică, etc.  

Personalitatea colerică şi conflictuală a lui Traian Băsescu i-au închis acestuia, ipotetic, toate 

barierele unor alianțe în vederea turului doi al alegerilor. În plus, alianța creată între Partidul Social 

Democrat, Partidul Național Liberal cărora li s-a alăturat nu neapărat formal şi alte partide arătau 

că, din punct de vedere logic sau potrivit unor calcule raționale victoria în turul doi a lui Mircea 

Geoană ar fi trebuit să fie în mare măsură asigurată.  

În mod surprinzător Traian Băsescu reuşeşte să câştige totuşi alegerile la mai puțin de 1% 

diferență, exact ca în 2004, tot împotriva unui candidat social-democrat şi cu un tip de mesaj 

aproape identic, folosindu-se în mare măsură de aceleaşi teme de campanie pe care le-a utilizat şi în 

ultimele trei campanii electorale la care el a participat în calitate de candidat (Primăria Bucureştiului 

în 2000 şi Mai 2004, Preşedinția României în 2004)
14

.  

Întrucât obiectivul acestui articol este să identificăm efectele pe care utilizarea Internetului 

le-au indus în discursul electoral din România anului 2009 nu vom detalia mecanismul prin care s-a 

construit victoria surpriză a lui Traian Băsescu. Dacă am identifica totuşi cheia succesului acesteia 

vom spune că victoria acestuia se datorează felului în care a reuşit să-i mobilizeze pe membrii PDL 

în campania de convingere a cât mai multor alegători de pericolul iminent pe care l-ar presupune 

alegerea ca preşedinte a lui Mircea Geoană.  

Deşi discursul lui Traian Băsescu în ultimii ani a insistat permanent asupra diferențelor 

dintre el şi adversarii săi atacându-i permanent şi construindu-şi propria imagine în raport cu tabăra 

adversă (PSD, comuniştii, mogulii, oligarhii, politicienii) şi prin distanțarea față de imaginea 

negativă a acestora un rol esențial mai ales în trasarea „tuşelor negative” asupra taberei anti-

Băsescu şi a lui Mircea Geoană l-a avut Internetul care a permis diseminarea de mesaje către 

electoratul tânăr şi către diasporă
15

 dar şi furnizarea permanentă de argumente „raționale”
16

 

membrilor de partid sau celor care-l susțineau pe Traian Băsescu.  Fără să avem de-a face cu 

comunități uriaşe de internauți desfăşurarea în spațiul virtual a campaniei anti-Geoană a condus la 

erodarea treptată a imaginii acestuia şi mai ales au permis radicalizarea şi mobilizarea electoratului 

lui Traian Băsescu prin creşterea agresivității discursului “anti-sistem”  folosit în mediul virtual.   

                                                 
14

 Temele predilecte de campanie ale lui Traian Băsescu sunt „lupta împotriva comunismului”, „lupta împotriva 

sistemului ticăloşit”, „lupta împotriva corupției, politicienilor corupți şi intereselor de partid”, „lupta împotriva 

Mogulilor”. 
15

 De fapt pe teritoriul României Traian Băsescu a pierdut avînd cu aproximativ 15.000 de voturi mai puțin decât 

contracandidatul său. În schimb acesta a câştigat aproximativ 60.000 voturi în diaspora. Pentru acest electorat format 

din românii din afara țării, Internetul este cu siguranță cel care potențează receptarea informațiilor despre/din țară, fie că 

ne referim la ziare online, la televiziunile online sau la forumurile de discuții pe care aceştia, ca proporție, sunt mult ma i 

prezenți decât românii aflați pe teritoriul național.   
16

 Punem între ghilimele termenul rațional deoarece considerăm că în sfera argumentelor politice logicul sau raționalul 

sunt categorii ce au alt sens decât „cel de dicționar”. Astfel, un argument de tipul „filmul X este trucat deoarece este dat 

publicității de către Dinu Patriciu” poate fi considerat adevărat, logic şi rațional deşi, cu siguranță, nu este.  
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Dacă în 2004 utilizarea de către Băsescu a Internetului, respectiv a website-ului 

www.basescu.ro a fost o excentricitate adresîndu-se aproape exclusiv tinerilor şi mediilor 

studențeşti în 2009 Internetul este utilizat intensiv de către toți candidații.  

Creşterea numărului de utilizatori a făcut ca publicul internaut să se mărească şi implicit să-

şi schimbe profilul socio-demografic. Mai mult chiar, în urma unei radicalizări a electoratelor fidele 

ce s-a produs în anii ce au precedat campania discursul electoral din această campanie a fost 

caracterizată printr-o agresivitate crescută a limbajului şi printr-o emoționalitate excesivă a 

reacțiilor în spațiul virtual. Deşi această emoționalitate a fost şi o reflectare a ceea ce se întâmpla în 

mass-media, Traian Băsescu a fost cel care a exploatat-o strategic în favoarea sa prin crearea a 

numeroase comunități anti-PSD, anti-comunism care să se transforme în multiplicatori ai mesajelor 

sale anti-Geoană. 

O simplă privire asupra denumirilor principalelor website-uri secundare „de atac”: 

 http://www.televizorulpresedinte.ro/ 

 http://nufigeoana.ro/ 

 http://www.noicuvoi.ro/ 

 www.decebasescu.ro 

evidențiază direcția mesajelor şi strategia electorală on-line a lui Traian Băsescu. 

Pe lângă acestea electoratul anti-PSD se putea manifesta şi pe forumul site-ului official al 

preşedintelui www.basescu.ro dar şi pe diferite bloguri personale ale unor simpatizanți ai acestuia. 

Pe lângă aceste instrumente au existat şi website-uri aparent neutre dar care au făcut vizibile o serie 

de aspect care erodau imaginea candidatului PDS –  http://www.vreausafiupresedinte.com/
17

. 

Plecând de la ceea ce teoria spune despre comunicarea pe bloguri sau în mediul virtual 

putem lesne observa că utilitatea unor astfel de medii este propice pentru manifestarea şi 

dezvoltarea unui discurs radical spre agresiv împotriva adversarilor, fie ei şi politici.   

Trei caracteristici ale blogurilor sunt esenţiale în organizarea comunităţilor din jurul lor:  

discuţiile de pe blog sunt scurte şi emoţionale, blogul fiind un instrument motivaţional pentru 

suporterii săi; blogul reprezintă un spaţiu al participării (la construirea unui mesaj, iar prin stilul său 

şi prin necenzurarea mesajelor n.a. SN), blogul are o aură de autenticitate puternică (Lawson-

Borders, Kirk, 2005: 552).  

Considerăm că aceste atribute sunt adecvate pentru a caracteriza şi alte forme de interacțiune 

virtuală, în genere instrumentele on-line ce permit intervenția oricărei persoane în construcția 

discursului electoral participând într-un demers comun de extragere a sensurilor sau de 

construire a acestora de către o comunitate virtuală.  

Evident, utilizarea unor asemenea medii de comunicare scade nivelul de control pe care 

staff-ul îl are asupra imaginii candidatului şi a rezultatelor alegerilor (Gueorguieva, 2008: 289). 

Într-o astfel de situație este foarte important volumul de mesaje transmise prin intermediul unor 

asemenea canale.  

Între cei doi candidați din România comunicarea on-line este clar disproporționată în 

defavoarea lui Mircea Geoană. El a acționat în principal prin intermediul televiziunii iar pe Internet 

s-a prezentat pe sine într-o aură pozitivă atacându-şi foarte puțin contracandidatul
18

. Secvența de 

                                                 
17

 Pe un astfel de portal au fost difuzate interviuri cu personalități care-l ridiculizau (jazzmanul Jonny Răducanu) sau 

atacau direct pe Mircea Geoană (Crin Antonescu, aliatul din turul doi al acestuia). Tot pe acest portal a fost semnalat un 

scandal sexual în care era vizată o membră PSD. Acest tip de atac nu poate să nu ne amintească de un alt scandal sexual 

lansat în prima parte a anului 2009 şi în care cel implicat se presupunea că ar fi fost chiar candidatul PSD. În plus 

zvonuri despre o presupusă casetă cu asemenea posturi indecente au fost vehiculate tot prin intermediul Internetului iar 

televiziunile au preluat aceste mesaje. Nu putem să nu ne amintim cu această ocazie că celebrul scandal  „Monicagate” 

în care fusese implicat fostul preşedinte al SUA, Bill Clinton, a fost declanşat tot prin intermediul unui blog.    
18

 Modelul său de comunicare a fost unul foarte asemănător ca stil şi chiar puternic inspirat din campania lui Barack 

Obama. Cele două website-uri ale acestuia www.mirceageoană.ro şi www.geoanapresedinte.com au expus părerile unor 

http://www.basescu.ro/
http://www.televizorulpresedinte.ro/
http://nufigeoana.ro/
http://www.noicuvoi.ro/
http://www.decebasescu.ro/
http://www.basescu.ro/
http://www.vreausafiupresedinte.com/
http://www.mirceageoană.ro/
http://www.geoanapresedinte.com/
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“atac” a adversarului s-a dus la televiziunile de ştiri, fapt ce a legitimat tocmai discursul anti-moguli 

lui Traian Băsescu
19

.  

Dată fiind lipsa vreunui aliat pentru turul al doilea şi existența unei coaliții care propunea ca 

prim-ministru un personaj politic credibil cum este primarului Sibiului Klaus Johannis toată 

campania din turul al doilea, dar mai ales campania on-line, a lui Traian Băsescu au avut drept scop 

să erodeze cât mai mult din imaginea adversarului demobilizând o parte a electoratului anti-

Băsescu şi atragînd spre el o parte din electoratele altor partide sau dintre cei care nu au votat în 

primul tur.  

Raportat la restul mijloacelor de comunicare, Internetul nu a avut un efect direct major în 

sensul atragerii unui număr de voturi semnificativ întrucât cei mai mulți vizitatori ai acestor 

bloguri sau site-uri făceau oricum parte din zona simpatizanților candidatului. În schimb, Internetul 

a avut un efect de multiplicare a mesajului şi mobilizarea (radicalizarea) în teritoriul a membrilor 

de partid şi a simpatizanților candidatului din teritoriu. De pildă, explicațiile oferite vizavi de 

“falsificarea” filmului în care Traian Băsescu lovise un copil
20

 au fost multiplicate prin intermediul 

Internetului prin discuțiile intense de pe bloguri declanşate de acest subiect etc.  

Spațiu virtual a reprezentat mediul perfect în care s-a construit sau mai degrabă s-a 

consolidat imaginea publică de personaj slab, manipulabil a lui Mircea Geoană. Mesajele virale, 

video sau foto, apărute pe diverse bloguri sau pe Youtube, comentarii şi intervenții anti-Geoană pe 

diverse website-uri favorabile sau nu acestuia, diseminarea de mesaje pe Twitter sau Facebook, 

crearea de jocuri online au fost doar câteva dintre instrumentele prin care staff-ul lui Traian Băsescu 

l-a discreditat pe Mircea Geoană. 

 

   
 

Colaj foto 1. Mesaje fotografice virale cu mesaj anti-comunism şi anti-Geoană 

 

                                                                                                                                                                  
personalități care-l susțineau precum şi ale voluntarilor. Cele mai multe astfel de mesaje l-au conturat pe acesta într-o 

imagine pozitivă şi îi subliniau calitățile. 
19

 Deşi Mircea Geoană a beneficiat de o prezentare net favorabilă a acestor televiziuni în mod paradoxal supralicitarea 

mesajelor anti-Băsescu i-au permis acestuia să-şi creeze structuri de plauzibilitate care să dea credibilitate propriului 

discurs. Temelor de campanie ale acestuia li s-a oferit credibilitate tocmai pentru că în prin discursurile sale, prin 

aparițiile la posturi de televiziune precum OTV sau Etno TV sau prin mesajele online ele au fost interpretate drept un 

„linşaj mediatic” şi o justificare, o dovadă a disperării adversarilor lui Traian Băsescu. 
20

 Prin dezbaterile ce au loc pe un forum sau blog, prin încrederea pre-existentă între membrii acelei comunități  rolul 

acestora este cel de a facilita oferirea de explicații şi descoperirea semnificației unor acțiuni care s-au derulat şi cărora 

dacă nu li s-ar oferi o interpretare favorabilă s-ar lăsa loc fie unor interpretări care să  dezavantajeze, fie ar permite 

publicului votant să caute alternative la lipsa unui mesaj din partea emitentului. 



 
pag. 27: Revista de Informatică Socială | Vol. III (13) / 2010 | ISSN 1584-384X 

 

 

Amintim în acest sens seria de filme animate „Aventurile Preşedintelui de Paie” şi diverse 

fotografii prelucrate menite să reia sub diferite forme ideile discursului anti-sistem al lui Traian 

Băsescu sau frecventele intervenții pe bloguri prin care unii dintre militanți apelînd la argumente 

„logice” îndemnau românii „să se trezească” sau „să înțeleagă” că toată campania anti-Băsescu e un 

rezultat al luptei sale împotriva sistemului ticăloşit
21

. 

 

   
Colaj foto 2. Mesaje fotografice virale. Mesaje pro-Băsescu. 

 

Fiind lipsit de reglementări legale care să îngrădească în vreun fel limbajul utilizat,  mediul 

virtual a avut în campania lui Traian Băsescu rolul de a transmite mai ales mesajele cu o puternică 

încărcătură emoțională fie că este vorba despre discuții necenzurate fie că vorbim de filme precum 

cele din seria celor trei filme animate „Aventurile Preşedintelui de Paie”
22

 sau de fotografii trucate 

precum cele din colajele fotografice 1 şi 2 care au scopul de a furniza prin intermediul persuasiunii 

vizuale structuri de plauzibilitate pentru teme a căror analiză atentă, rațională ar fi condus la 

demontarea lor şi la trecerea în categoria temelor de campanie false. 

Primul aspect prin care campania on-line a lui Traian Băsescu s-a diferențiat de cea a lui 

Mircea Geoană a fost viteza de reacție, agresivitatea la adresa adversarului, diversitatea şi  

creativitatea formelor de expresie utilizate. Reprezentative ni se par în acest sens cele patru 

                                                 
21

 Cităm în acest sens două fragmente representative pentru tipul de justificări sau explicații ale evenimentelor din 

Campania electorală, apărute pe forumul www.basescu.ro:   

1. “Români, sunteți tâmpiți??? Încă vă mai duc de nas comuniştii din PSD, PS (Partidul Comunist), trădătorii de neam 

de PNL şi ungurii mârşavi din UDMR???!!! Când veți înceta să le mai dați votul acestor bandiți ai țării??? Ăştia s-

au unit în coaliția anti-România, anti-reformarea statului. Chiar nu sunteți în stare să gândiți singuri, să faceți 

deosebirea între manipularea pe TV şi realitate????!!! Sunteți dobitoci definitiv??? Chiar nu mai sunt şanse să vă 

reveniți din beția cuvintelor frumoase şi perverse recitate ca o poezie plictisitoare de Geoană şi bandiții din spatele 

lui??? Nu vă ajung dezvăluirile despre criminalul de Iliescu care nu vrea să ne lase liberi nici acum în anul 2009 şi 

tot încearcă să ne spele memoria despre trecutul comunist şi se postează nesimținul pe TV ca fiind cel mai nepătat 

de sângele vărsat în Decembrie 1989 şi în mineriadele din anii 1990???? Pe ăştia-i vreți din nou în fruntea țării? 

Vreți ca viitorul nostru să se amâne la infinit şi să ne zbatem în mocirla asta mereu, să ne autodistrugem ca nebunii, 

să nu evoluăm niciodată spre normalitate şi prosperitate, spre adevărata democrație, spre adevăratele valori ale 

Europei?”  

2. „D-l Basescu a deranjat un cuibul de viespi şi acum îl atacă. Viespile nu fac miere, decât cuib pentru a se adăposti. 

Hai să fim noi albinele! Un roi de albine nu se compară cu un cuib de viespi”. 
22

 Vezi și clipul http://www.youtube.com/watch?v=5RJ64hBLBD8&feature=channel  

http://www.youtube.com/watch?v=5RJ64hBLBD8&feature=channel
http://www.basescu.ro/
http://www.youtube.com/watch?v=5RJ64hBLBD8&feature=channel


 
pag. 28: Revista de Informatică Socială | Vol. III (13) / 2010 | ISSN 1584-384X 

 

 

fotografii din colajele 1 şi 2 care sunt în acelaşi timp interesante şi amuzante dar esențializează, 

conferă sens într-o formă vizuală sugestivă şi memorabilă discursurilor anti-comunism şi anti-

sistem ale lui Băsescu. 

Privind argumentarea (dintr-o campanie electorală, n.a.) ca un tot unitar, ca un angrenaj 

complet în care orice parte a ei are un rol bine determinat în funcționarea întregului (Sălăvăstru, 

2003: 71) sau considerînd discursul on-line sau off-line al unui candidat drept un întreg intertextual 

şi diferitele elemente ce compun discursul (afişe, reclame, discursuri publice, conferințe de presă) 

drept piese ce contribuie, individual sau împreună, la construirea sensului acestuia putem conchide 

că fiecare secvență din campania electorală a candidatului Traian Băsescu a controlat şi a contribuit 

substanțial la generarea sensului atribuit de către alegători acțiunilor sale şi implicit a votului final. 

Sau, la momentul 6 Decembrie 2009, definiția situației pe care acesta a propus-o electoratului li s-a 

părut acestora mai plauzibilă. 

Răsturnarea situației electorale a fost posibilă nu datorită Internetului ci datorită unui cumul 

mai amplu de evenimente
23

 care dincolo de a-l submina au reuşit să confirme pentru a mare parte a 

electoratului tocmai discursul pe care Traian Băsescu l-a promovat de-a lungul întregii sale cariere 

politice. Prin consistența în timp a propriei imagini şi a discursului promovat, prin mediatizarea în 

perioada mandatului său a conflictelor cu diverşi adversari politici acesta a impus pe agenda 

publicului tema luptei împotriva „sistemului ticăloşit”. 

Doar astfel a fost posibil ca, în momentul exacerbării la maxim a conflictului dintre Traian 

Băsescu şi moguli (cele trei secvențe invocate în nota 17) acestea să poată fi interpretate drept 

dovezi ale luptei împotriva comunismului, mogulilor etc. 

Concluzionăm prin a spune că mobilizarea alegătorilor şi creşterea numărului de voturi de la 

32,44% la 50,33% este explicabilă în primul rând prin crearea unei stări de iritare publică, de 

încordare şi polarizare extremă a opiniilor pro şi contra Băsescu în urma evenimentelor amintite. 

Această rumoare din jurul lui Traian Băsescu a creat, o dată cu apropierea datei de 6 decembrie, o 

presiune din ce în ce mai mare asupra publicului pentru a lua atitudine şi a opta pro sau contra 

acestuia, sau pro şi contra comunismului, mogulilor, oligarhilor. Puşi în fața acestor alternative a 

fost posibil ca o parte a alegătorilor PSD sau PNL şi nu numai să migreze către Traian Băsescu.  

Cu siguranță factorul determinant care a demobilizat o parte dintre alegătorii lui Mircea 

Geoană şi eventual a convins o parte dintre alegători de veridicitatea discursului lui Băsescu a fost 

vizita lui Mircea Geoană la Sorin Ovidiu Vântu, moment care a “confirmat”  tocmai definiția 

situației electorale propusă de Băsescu şi discursul acestuia din ultimii ani.  

Credem însă că această secvență nu ar fi schimbat sufficient scorul electoral în lipsa 

încordării, a atenției opiniei publice şi a rumorii create în jurul alegerilor de pe 6 Decembrie. 

De asemenea nu ar fi fost posibilă în lipsa decredibilizării accentuate a imaginii lui Mircea 

Geoană în rândul anumitor electorate (tineri, diasporă). 

                                                 
23

 Prin atenția exagerată pe care mass-media le-a acordat-o cele trei momente şi replicile lui Traian Băsescu vizavi de 

ele au avut rolul de a credibiliza în totalitate discursul acestuia împotriva “sistemului ticăloşit”. Evident că acest efect de 

credibilizare este rezultatul unui efort uriaş al membrilor PDL care, metaforic vorbind, au strâns voturile “picătură cu 

picătură”. Livrarea filmului din 2004 în care Traian Băsescu lovea un copil de către mogulul Dinu Patriciu şi scrisoarea 

Mariei Băsescu respectiv conferința de presă în care Traian Băsescu a izbucnit în plâns în timp de rostea replica “Să-ți 

fie ruşine, Dinu Patriciu” a fost primul argument. Prezența la Timişoara a Alianței pentru Scoaterea României din Criză 

şi semnarea unui acord politic în clădirea Operei din Timişoara căreia i s-a răspuns prin manifestația creată în jurul 

acestui eveniment a fost interpretată drept un sacrilegiu la adresa Revoluției din 1989. Al treilea moment şi cel mai 

important a fost vizita lui Mircea Geoană în noaptea de 1 Decembrie acasă la Sorin Ovidiu Vântu. Faptul că în timpul 

dezbaterii din 2 decembrie Traian Băsescu interpretează acest gest drept o chemare a lui Mircea Geoană de către Sorin 

Ovidiu Vântu “pentru a-i da explicații” şi răspunsul neinspirat al acestuia au fost practic  ultima “dovadă” care să 

valideze în fața electoratului discursul pe care Traian Băsescu l-a promovat începînd cu perioada 1996 - 2000.  
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În susținerea acestei stări de spirit, a acestei polarizări a cetățenilor din care votul părea 

singura ieşire un rol important, dar secundar, l-a jucat Internetul care prelua în timp real ştirile, 

dezbaterile asupra evenimentelor sau facilita comentariile etc
24

. 

În schimb, Internetul a avut un rol esențial prin campania negativă dusă împotriva lui Mircea 

Geoană şi care accentua tocmai riscurile pe care alegerea sa le presupune
25

. 
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 Portalurilor de ştiri sau ale televiziunilor care exercitau această funcție li se adaugă evident buzz-ul creat de mediile 

on-line partizane, invocate anterior.   
25

 Chiar dacă perioada campaniei electorale a reprezentat o intensificare a acestei campanii negative menționăm totuşi 

că Mircea Geoană este, de foarte mulți ani, o țintă predilectă a glumelor on-line, a emisiunilor de comedie televizate în 

care este ridiculizat. Doar aşa a devenit posibilă intensificarea campaniei negative dusă de Traian Băsescu împotriva sa.  
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