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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

(din proprie inițiativă) 

 

Orientări ale Comisiei Europene privind consolidarea Codului de bune practici  

privind dezinformarea 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                    

1. Data adoptării: 26.05.2021. Responsabil: Thierry Breton, responsabilul UE pentru portofoliul 

de rețele de comunicare, conținut și tehnologie  

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Orientări ale Comisiei Europene privind 

consolidarea Codului de bune practici privind dezinformarea 

3. Date de identificare: COM(2021)262 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: Comunicarea a fost transmisă Parlamentului European și 

Consiliului UE la 26.05.2021. 

- Parlamentul European: comisia competentă pe fond este Comisia pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO); comisii pentru aviz: Comisia pentru industrie, cercetare și 

energie (ITRE), Comisia pentru cultură și educație (CULT), Comisia pentru afaceri juridice (JURI), 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). A se vedea fișa Oeil.  

 

1. Context 

► Uniunea Europeană a combătut în mod activ dezinformarea începând cu 2015, an din care a fost 

stabilit un calendar al acțiunilor UE privind combaterea dezinformării, prezentat succint după cum 

urmează: 

 La reuniunea din 20.03.2015, Consiliul European a invitat Înaltul Reprezentant al UE pentru 

afaceri externe și politică de securitate „să elaboreze un plan de acțiune privind comunicarea 

strategică pentru a aborda campaniile de dezinformare în curs ale Rusiei”, în cooperare cu statele 

membre și cu instituțiile UE. Astfel, a fost înființată Divizia pentru comunicare strategică 

„StratCom” în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Unul dintre rolurile acestei divizii 

a fost de a informa țările din vecinătatea estică cu privire la consolidarea sectorului mediatic, de a 

acorda sprijin pentru libertatea mass-mediei precum și pentru a îmbunătăți capacitatea UE de a 

sensibiliza publicul cu privire la activitățile de dezinformare.  

 La 12.11.2017, Comisia Europeană a înființat un Grup independent de experți la nivel înalt 

privind știrile false și dezinformarea online pentru a oferi consiliere cu privire la inițiativele de 

politică vizând combaterea dezinformării online; în aprilie 2018, Comisia a publicat primul raport 

în care a prezentat un prim pachet de măsuri care abordează competențele-cheie, competențele 

digitale, precum și valorile comune și educația favorabilă incluziunii. 

 La reuniunea din 28.06.2018, Consiliul a adoptat concluzii și a invitat Comisia și Înaltul 

Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate „să prezinte, până în decembrie 

2018, un plan de acțiune cu propuneri specifice privind un răspuns coordonat al UE la provocarea 

dezinformării, inclusiv mandate adecvate și resurse suficiente pentru echipele relevante de 

comunicare strategică ale SEAE”. 

 În aprilie 2018, Comisia Europeană a prezentat comunicarea „Combaterea dezinformării 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_262_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0262&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/ro/pdf;
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-
https://digital-strategy.ec.europa.eu/library/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-onlinedisinformation)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN
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online: o abordare european” prin care a propus: 

i.  reducerea veniturilor din publicitate obținute de conturile și site-urile web care publică 

informații false și furnizarea către agențiile de publicitate a unor instrumente de siguranță 

adecvate, precum și informații privind site-urile web care răspândesc dezinformarea;  

ii. divulgarea publică a publicității politice și eforturi pentru divulgarea publicității tematice;  

iii. instituirea unei politici clare și accesibile publicului privind identitatea și boții online1 și 

măsuri pentru închiderea conturilor false;  

iv. furnizarea de informații și instrumente care să-i ajute pe utilizatori să ia decizii în cunoștință 

de cauză și facilitarea accesului la diverse puncte de vedere privind subiecte de interes public, 

acordându-se, totodată, prioritate surselor de încredere;  

 La 5.12.2018, Comisia Europeană a publicat Planul de acțiune al UE împotriva 

dezinformării. Acesta stabilește zece acțiuni specifice bazate pe patru domenii prioritare (piloni) 

care vizează societatea în ansamblul ei2; 

 La 14.06.2019, Comisia Europeană a publicat Raportul asupra implementării „Planului de 

acțiune al UE împotriva dezinformării”3; 

 La 10.06.2020, Comisa Europeană a prezentat comunicarea intitulată „Combaterea 

dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări corecte”; are loc și lansarea 

Observatorului european al mass-mediei digitale (EDMO), care creează și sprijină o comunitate 

multidisciplinară în vederea verificării veridicității informațiilor, contribuind la combaterea 

dezinformării; 

► Criza provocată de pandemia de COVID-19 a arătat că amenințările și provocările pe care le 

reprezintă dezinformarea pot genera riscuri substanțiale pentru sistemele de sănătate personale și 

publice, pentru gestionarea crizelor din economie și societate, subliniind că, în pofida importantelor 

eforturi depuse până în prezent, este nevoie de intensificarea măsurilor de combatere a 

dezinformării. În timpul crizei provocate de coronavirus, platformele au transmis lunar Comisiei 

Europene indicatori specifici care oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor lor de promovare 

a conținutului oficial, de îmbunătățire a informării utilizatorilor precum și de identificare a 

fluxurilor de publicitate legate de dezinformarea referitoare la coronavirus. 

 La 4.12.2020, Comisia Europeană a prezentat „Planul de acțiune pentru democrația 

europeană” COM(2020) 790 final, din care o parte este consacrată intensificării acțiunilor de 

combatere a dezinformării, împreună cu propunerea de „Act legislativ privind serviciile digitale” 

                                                           
1o aplicație software automatizată care este programată să îndeplinească anumite sarcini (definiție conform Raportului 

special :”Dezinformarea care afectează UE, un fenomen sub supraveghere, dar nu încă sub control” emis de Curtea de 

Conturi Europeana, 25.05.2021, pag: 64) 
2Cei 4 piloni prioritari și acțiunile aferente sunt:  

Pilon(I)  Îmbunătățirea capacității instituțiilor Uniunii de a detecta, a analiza și a denunța dezinformarea prin 

următoarele acțiuni: (1) Consolidarea grupurilor operative pentru comunicare strategică și a delegațiilor UE cu resurse 

suplimentare (umane și financiare) pentru a detecta, a analiza și a denunța activitățile de dezinformare; (2) Revizuirea 

mandatelor grupurilor operative pentru comunicare strategică „Balcanii de Vest” și „Sud” . 

Pilon (II) Consolidarea acțiunilor coordonate și comune de combatere a dezinformării prin următoarele acțiuni: (3) 

Până în martie 2019, instituirea unui sistem de alertă rapidă între statele membre și instituțiile UE, care să colaboreze 

îndeaproape cu alte rețele existente (cum ar fi NATO și G7); (4) Intensificarea comunicării înainte de alegerile pentru 

Parlamentul European din 2019 (5) Consolidarea comunicării strategice în vecinătatea Uniunii. 

Pilon( III) Mobilizarea sectorului privat pentru combaterea dezinformării prin următoarea acțiune: (6) Monitorizarea 

atentă și continuă a punerii în aplicare a unui cod de bune practici pentru combaterea dezinformării, inclusiv insistându-

se asupra unei conformări rapide și complete, cu o evaluare cuprinzătoare după 12 luni. 

Pilon ( IV) Informarea și îmbunătățirea rezilienței la nivelul societății prin următoarele acțiuni: (7) Organizarea, 

împreună cu statele membre, a unor campanii specifice de sensibilizare cu privire la efectele negative ale dezinformării 

și sprijinirea activității mass-mediei independente și a jurnalismului de calitate; (8) Statele membre ar trebui să sprijine 

crearea de echipe de cercetători și de verificatori multidisciplinari independenți ai veridicității informațiilor pentru a 

detecta și a denunța campaniile de dezinformare; (9) Promovarea educației în domeniul mass-mediei, inclusiv prin 

intermediul Săptămânii educației în domeniul mass-mediei (martie 2019) și punerea rapidă în aplicare a dispozițiilor 

relevante ale Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale; (10) Monitorizarea ulterioară eficace a pachetului 

de măsuri în domeniul electoral, în special a recomandării, inclusiv monitorizarea de către Comisie a punerii în aplicare 

a acestuia: Curtea de Conturi Europeană, pe baza planului de acțiune al UE.  
3 JOIN(2019) 12 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat%3AJOIN_2019_0012_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat%3AJOIN_2019_0012_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0008
https://edmo.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:790:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:790:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/JOIN_2019_12_RO_ACTE_f.pdf
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COM(2020) 825; 

 La 29.06.2021 Comisia Europeană a publicat rapoartele Facebook, Twitter, TikTok, 

Microsoft și Google privind măsurile luate în luna mai a.c. împotriva dezinformării legate de 

coronavirus, în calitate de semnatari ai Codului de bune practici privind dezinformarea. 

2. Prezentarea propunerii 

Comunicarea prezintă opiniile Comisiei Europene cu privire la modul în care platformele ar trebui 

să acopere lacunele și deficiențele codului de bune practici și să creeze un mediu online mai 

transparent, mai sigur și mai fiabil. 

Orientările pledează în favoarea consolidării codului în următoarele domenii: 

 codul consolidat ar trebui să includă noi angajamente personalizate, care să corespundă 

dimensiunii și naturii serviciilor furnizate de semnatari; 

 îmbunătățirea transparenței și a mecanismelor de tragere la răspundere în ceea ce privește 

plasarea anunțurilor publicitare și prin interzicerea participării actorilor care postează în mod 

sistematic conținut dovedit ulterior ca fiind mincinos; 

 codul consolidat ar trebui să includă în sfera sa de aplicare formele actuale și emergente de 

comportament manipulativ utilizate pentru a răspândi dezinformarea și ar trebui să includă 

angajamente personalizate în vederea garantării transparenței și a asumării răspunderii în legătură 

cu măsurile luate pentru a reduce efectele manipulării; 

 codul consolidat ar trebui să sporească vizibilitatea informațiilor fiabile de interes public și 

să avertizeze utilizatorii care au interacționat cu conținuturi semnalate ca fiind false de către 

verificatorii de fapte; 

 noul cod ar trebui să includă o mai bună cooperare cu verificatorii de fapte și să lărgească 

sfera de aplicare a verificărilor în toate țările și în toate limbile UE și ar trebui să includă un cadru 

solid pentru accesul cercetătorilor la date; 

 codul consolidat ar trebui să includă un cadru de monitorizare îmbunătățit, bazat pe 

indicatori-cheie de performanță clari, care să măsoare rezultatele și impactul acțiunilor întreprinse 

de platforme, precum și impactul global al codului asupra dezinformării în UE; 

 înființarea unui grup operativ permanent care să contribuie revizuirea și adaptarea codului 

în funcție de evoluțiile tehnologice, societale, de piață și legislative; 

 monitorizarea codului - sistemul de monitorizare îmbunătățit ar trebui să prevadă evaluarea 

periodică a punerii în aplicare de către semnatarii angajamentelor codului, pentru a spori gradul de 

sensibilizare a utilizatorilor și responsabilizarea acestora, inclusiv interacțiunile utilizatorilor cu 

astfel de instrumente și caracteristici. 

 

3. Poziții ale instituțiilor UE  

 a. Consiliul UE:  
 

În concluziile din cadrul reuniunii din 21.06.2019, în secțiunea a IV-a se face referire la 

dezinformare și amenințările hibride4 și se menționează solicitarea pentru sensibilizarea publicului 

în vederea consolidării rezilienței democrațiilor în fața dezinformării.  

La 10.12. 2019 sunt adoptate concluziile Consiliului UE prin care se confirma că „Planul de acțiune 

al UE rămâne în centrul eforturilor depuse de UE pentru a combate dezinformarea” și a solicitat ca 

                                                           
4“Consiliul European solicită eforturi susținute pentru sensibilizarea publicului, sporirea gradului de pregătire și 

consolidarea rezilienței democrațiilor noastre în fața dezinformării. Consiliul European salută intenția Comisiei de a 

efectua o evaluare aprofundată a punerii în aplicare a angajamentelor asumate de platformele online și de alți semnatari 

în conformitate cu codul de bune practici”. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/715710
https://www.consilium.europa.eu/media/39958/20-21-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/ro/pdf
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acesta să fie revizuit periodic și actualizat atunci când este necesar5; 

b. Parlamentul European:  

Prin Rezoluția din 10.10.2019 referitoare la ingerințele electorale externe și dezinformarea în 

procesele democratice naționale și europene, își exprimă preocupările stringente in fața pericolelor 

ce decurg din extinderea fenomenului dezinformării și solicită instituțiilor europene o mai strânsă 

colaborare și comunicare structurată pentru a combate propagarea dezinformării pe toate palierele 

societății; 

La 10.10.2019 este adoptată Rezoluția referitoare la ingerințele electorale externe si dezinformarea 

in procesele democratice naționale si europene. 

c. Comitetul Economic și Social European:  

Prin avizul din 20.03.2019, se arată preocupat de fenomenul dezinformării precum și de prejudiciile 

aduse de aceasta societății și democrației; subliniază că dezinformarea poate fi o componentă 

importantă a amenințărilor hibride și insistă pentru urgentarea măsurilor în vederea combaterii 

dezinformării.  

d. Curtea de Conturi Europeană: 

La 25.05.2021, este publicat Raportul de audit: „Dezinformarea care afectează UE: un fenomen sub 

supraveghere, dar nu încă sub control”. 

 

4. Aspecte din legislația românească 

I) România a asigurat Preşedinţia Comunităţii Democraţiilor (conform MAE), în perioada 

septembrie 2019 - septembrie 2021.  

Ministerul Afacerilor Externe are în derulare, începând din decembrie 2020 până în iunie 2023, un 

proiect de planificare strategică privind contracararea fenomenului dezinformării. 

II) Legislație incidentă  

 Codul Penal, art. 404,  privind comunicarea de informații false, care devine incident numai 

dacă pune în pericol securitatea națională; 

 OUG nr.6/20196 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European, din anul 2019 care are ca obiectiv 

combaterea dezinformării în campaniile electorale, după cum se arată în preambulul 

acesteia. La art.4, este menționat rolul Autorității Electorale Permanente ca punct de contact 

unic privind protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea 

campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor europarlamentare; 

 Hotărârea Senatului României nr.24 din 8 martie 2021(publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.299 din 25.03.2021) referitoare la Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Combaterea dezinformării în legătură cu Covid-19 – Asigurarea unei informări 

corecte – JOIN (2020)8 final, sugerează, între altele, intensificarea cooperării în cadrul 

parteneriatelor existente (G7 și NATO) și extinderea cooperării cu ONU și organizațiile 

regionale (OSCE și CoE); cooperarea la nivel global pentru schimb de bune practici; 

abordarea unor linii de acțiune cu scopul de a asigura libertatea de exprimare și dezbaterile 

democratice; continuarea dezvoltării capabilităților de comunicare strategică prin folosirea 

Rapid Alert System (RAS/Sistemul de alertă rapidă înființat SEAE). 

5. Alte surse relevante 

 Ghidul Uniunii Europene privind libertatea de exprimare online și off line care, la punctul 

                                                           
5 Concluziile Consiliului intitulate „Eforturi complementare de sporire a rezilienței și de contracarare a amenințărilor 

hibride”, punctul 30 (10 decembrie 2019).  
6 Ordonanță publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 15.02.2019. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_RO.html
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/action-plan-against-disinformation
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr21_09/sr_disinformation_ro.pdf
http://www.mae.ro/node/51103
https://www.mae.ro/node/55928
https://www.consilium.europa.eu/media/28348/142549.pdf
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5 prevede că ”Eforturile de a proteja jurnaliștii nu ar trebui să se limiteze la cei care 

activează în media recunoscută oficial ca atare, ci ar trebui, de asemenea, să acopere și alte 

persoane, cum ar fi „jurnaliștilor cetățeni ”, bloggeri, activiștii în social media și apărătorilor 

drepturilor omului, care folosesc noile media pentru a ajunge la o audiență de masă.  

 Recomandarea CM/Rec(2011)7 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către 

statele membre privind noua noțiune media prevede că este necesară lărgirea noțiunii de 

media astfel încât să-i cuprindă toți actorii implicați în producerea și difuzarea, la un număr 

potențial mare de oameni, de conținut, inclusiv informații, analize, comentarii și opinii. 

 

 

 

Amelia  MURSEZ 

12 august 2021 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cc2c0

