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Abstract
The volume „Publicitatea şi administraţia publică sub presiunea eticii”,
written by Sandu Frunză and published in 2015 at Lumen Publishing House, aims
to reconsider the public space and the ethical perspectives that peg its functionality.
The public space goes from religiously fundamented ethical values towards a
perspective of social responsibility that builds the meaning of ethics.
The deconstruction of religious values under the impact of secularization
requires a reconstruction under the sphere of communicational strategies and
communicative actions.
The current volume outlines a range of perspectives on social ethics as it
appears reflected as ethics of professions from the area of communication, particularly
reffering to publicity and public administration, as exemplary areas of manifestation
of new ethical perspectives of the action.
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Introducere
Volumul „Publicitatea şi administraţia publică sub presiunea
eticii”, autor Sandu Frunză apărut în anul 2015 la Editura Lumen îşi
propune o reconsiderare a spaţiului public şi a perspectivelor etice care
jalonează funcţionarea acestuia (Frunză, 2015).
Spaţiul public trece de la valorile etice fundamentate religios
către o perspectivă a responsabilităţii sociale (Frunză, 2013) care
reconstruieşte sensul eticii.
Deconstrucţia valorilor religioase sub impactul secularizării face
necesară o reconstrucţie a acestora sub sfera strategiilor comunicaţionale
şi acţiunii comunicative (Sandu, Caras, 2013).
Volumul de faţă trece în revistă o serie de perspective asupra
eticii sociale aşa cum apare ea reflectată ca etică a profesiilor din sfera
comunicării cu referire particulară la publicitate şi la administraţia
publică, ca zone exemplare de manifestare a perspectivelor noilor etici
ale acţiunii.
O radiografie a sferei publice. Etica minimală şi noua
configuraţie a spaţiului public
Sandu Frunză (2015) realizează o pendulare între cele două
perspective constructive ale spaţiului public, cea dominată de morală
religioasă şi respectiv de etică laică. Ambele perspective generează în
postmodernitate o metapovestire despre societate şi despre relaţiile
dintre membrii acesteia. Afirmaţia lui Lipovetsky (1996), conform căreia
secolul al XXI-lea va fi etic sau nu va fi deloc, este contrapusă celei
atribuite lui Malraux, conform căreia secolul XX va fi religios sau nu va
fi deloc.
Sentimentul religios ca fundament al acţiunii morale poate fi
privit în sensul tare, dogmatic, dar şi în cel difuz (Champion, 1996) ca
simplu sentiment al sacrului. Sandu Frunză (2015) arată că impactul
religiosului asupra spaţiului social devine din ce în ce mai limitat,
organizaţiile religioase (organizaţiile bazate pe credinţă) suferă un proces
de secularizare datorită dependenţei de fondurile care provin de la
finanţatori laici (Cojocaru, Cojocaru, Sandu, 2011). Delegitimarea
discursului religios ca metapovestire asupra comportamentului moral,
face necesară construcţia unei alte convenţii discursive asupra binelui
social. Această convenţie discursivă este centrată pe responsabilitate, ca
factor legitimant al pretenţiei construcţiei unei noi etici a comunicării
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(Frunză, 2011a; 2011b). Sandu Frunză (2015) susţine că acest proces de
legitimare a unor noi paradigme etice are loc în consonanţă cu instituirea
unei presiuni a eticii asupra sferei comunicării publice.
Cele două referenţiale – administraţia publică şi mass-media –
reprezintă tocmai cele două direcţii ale evoluţiei sferei publice: relaţia
mediată cu statul prin intermediul instituţiilor administrative, respectiv
accesul mediat la informare prin mass media. Ambele au pretenţia de a
institui adevărul: în variantă normativă în cazul statului, şi în variantă
seductivă în cazul mass-mediei şi publicităţii. Migraţia etici din sfera
privată în sfera publică reprezintă în opinia noastră tocmai elementul
cheie al constituirii societăţii contemporane, glocalizate. Dacă
Lipovetsky (1996) vorbeşte despre perspectiva postmoralistă a eticii întro societate postmodernă, la ora actuală putem aprecia, în consonanţă cu
Sandu Frunză (2015), că etica reprezintă un instrument de presiune,
orientat atât asupra individului ca actor social şi moral, cât şi asupra
comunităţii ca instanţă a construcţiei sociale a acţiunii comunicative.
Etica instrumentală. Etica în administraţia publică
Etica în administraţia publică este tratată de Sandu Frunză (2015)
din perspectiva corelării acesteia cu normativitatea. Acesta este motivul –
coabitarea eticii cu normativitatea de tip juridic – pentru care etica
devine instrument de presiune publică, atât asupra individului cât şi
asupra organizaţiei. Instituţionalizarea eticii presupune o depăşire a
neutralităţii organizaţiei, fiind necesare inventarierea, analiza şi evaluarea
principiilor etice la nivelul structurilor organizaţionale din administraţia
publică. Autorul arată că este necesară crearea unei dezbateri a
contextului etic şi a condiţiilor în care instituţionalizarea eticii se
produce. Invocarea responsabilităţii se face în cadrul unui ethos
democratic, acesta fiind garantul eficienţei procesului administrativ.
Ideea de responsabilitate etică a funcţionarului public apare atunci când
decizia etică vizează obligaţia acestuia de a alege între două posibilităţi
legale, dar încărcate cu valoare morală diferită. Salutăm această
perspectivă care este în consonanţă cu propria noastră viziune asupra
eticii în administraţia publică (Sandu, 2015), şi anume că decizia etică, nu
se referă la alegerea de a acţiona sau nu legal, care ar fi o falsă alegere
morală, dimpotrivă responsabilitatea alegerii vizează obţiunile legale pe
care actorul moral le are.
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Instrumentalizarea eticii şi apariţia expertizei etice face trecerea
de la moralitatea pe baza căreia acţionează individul centrat în “aici” şi
“acum”, către o etică a responsabilităţii faţă de non-prezenţă – generaţii
viitoare, subiecţi abstracţi ai deciziei administrative, potenţiale victime ale
linşajului mediatic etc .
Datoria individului trece în responsabilitate publică şi este astfel
asumată la nivel supraindividual, ca responsabilitate socială a
organizaţiei. Cu toate acestea, în opinia lui Sandu Frunză (2015) cheia
reconstrucţiei comunicative a eticii stă în dezvoltarea subiectului moral,
asupra căruia se exercită în final presiunea eticii. Individul responsabil
este cel care beneficiază de pe urma training-urilor etice, în timp ce
decizia colectivă este supusă avizului comisiilor de etică.
Respectul ca exigenţă a eticii
Această supravieţuire a agentului moral, procesului de
deprivatizare a deciziei etice, poate fi înţeleasă în acord cu Sandu Frunză
(2015), prin intermediul respectului ca valoare intrinsecă a oricărei acţiuni
administrative. Respectul este – în opinia noastră – o componentă
afirmativă a eticii administrative, care îi dă acesteia o plus valoare faţă de
simpla obligaţie morală derivată dintr-un cod etic, deontologic sau dintro legislaţie specifică. Respectul este forma prin care individul îşi aduce
propriile valori etice în procesul deliberării morale.
În acest sens, considerăm că putem opera o distincţie în
înţelegerea ideii de conştiinţă morală: între conştiinţa morală limitativă – care
nu permite agentului moral săvârşirea răului – şi conştiinţa morală
afirmativă-apreciativă – care traduce imperativul categoric sub forma
obligaţiei de a săvârşi binele (Sandu, 2012). În opinia noastră, acesta este
sensul ultim al imperativului categoric, tocmai pentru că Immanuel Kant
(1972; 1995) înglobează în acesta exigenţa pauliciană, care afirmă
“iubeşte şi fă ce vrei”. Astfel, noi credem că imperativul categoric
depăşeşte simpla regulă de aur care îi stă la bază. Maxima propriei
conştiinţe este afirmarea binelui, în timp ce minima-morallia – adusă în
discuţie de Sandu Frunză (2015) ca temei al moralităţii comune –
reprezintă interdicţia făptuirii răului. Etica în administraţia publică
contemporană, limitată la respectarea unui cod deontologic, pare a viza
în primul rând această perspectivă interdictivă, care dictează
funcţionarului public ce anume să nu facă. Cu toate acestea, codul de
conduită a funcţionarului public cuprinde o serie de reglementări,
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evident cu caracter afirmativ, cum sunt cele referitoare la egalitatea de
tratament, la profesionalism, cinste şi corectitudine etc.
De la etica publicităţii la publicitatea eticii
O parte semnificativă a lucrării analizate este dedicată publicităţii
ca instanţă constructivă a realităţii comunicaţionale. Responsabilitatea
este din nou invocată ca fundament al oricărei etici posibile în sfera
publicităţii şi în general în zona media. Responsabilitatea este reacţia
firească, apărută în conştiinţa morală faţă de conştientizarea răului ce
poate fi produs prin acţiunea sau inacţiunea agentului moral, individual
sau colectiv. În concluziile volumului, Sandu Frunză (2015) arată că
responsabilitatea morală este datorată de individ demnităţii umane a
Celuilalt.
Acest lucru face – în opinia noastră – ca acţiunea administrativă
să nu fie doar datoare respectării unor exigenţe morale/etice. În
consonanţă cu alţi gânditori ai teoriei morale a acţiunii comunicative,
considerăm acţiunea administrativă ca fiind o acţiune etică în conţinutul
său, îndreptată către implementarea valorilor etice ce stau la baza
funcţionării sistemului administrativ.
Concluzii
Salutăm apariţia pe piaţa românească a volumului “Publicitatea şi
administraţia publică sub presiunea eticii”, pe care îl considerăm un
binevenit instrument al training-ului etic, dedicat atât studenţilor la
specializările: administraţie publică, sănătate publică, asistenţă socială,
ştiinţe politice, ştiinţele comunicării etc. Nu în ultimul rând, volumul este
un excelent instrument de perfecţionare morală a profesionistului din
oricare domeniu care se confruntă în activitatea sa cu nevoia deciziei
etice.
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