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Către Parlamentul României 
 

 

Noi suntem colectivul elevilor de clasa a 7 a în cadrul Colegiului Național 

Johannes Honterus din Brașov si indreptam aceasta scrisoarecatre dvs. Anul 

acesta participam activ la Proiectul Cetățeanul, un proiect în cadrul căruia vom 

alege o problema din România. Alegera nostra a fost combaterea Fake News. 

Fake News este raspandit in toata Romania, este chiar o problema mondială. In 

incercarea noastra de a gasi soluti pentru aceasta problema, am găsit soluția cea 

mai buna fiind cea următoare: Crearea unei autoritati care sa 

supravegheze/sanctioneze Fake News (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU 

COMBATEREA ȘTIRILOR FALSE). Este o idee foarte buna în opinia noastra și o 

autoritate crucială în combaterea Fake News. Singura problema este ca noi 

suntem minori, nu avem drept de vot și prin urmare nici nu putem propune o lege. 

Singura autoritate care poate pune în aplicare propunerea clasei mele este 

Parlamentul României. In aceasta scrisoare încercam sa va convingem sa 

elaborati o asemenea lege care ar putea opri știrile false. Acest consiliu va veghea 

asupra publicului larg și va opri orice știre care nu este adevărată. Metodele 

actuale chiar dacă sunt puse în aplicare nu sunt tocmai eficiente. În unele cazuri 



amenzile nu sunt destul de mari ca sa acopere profitul făcut de companie din 

publicarea știrii, rezultand in publicarea repetata a știrilor false pentru ca aduc 

profit. Acest consiliu ar opri publicarea acestor știri la timp înainte de răspândirea 

lor in masa. 

In cadrul Proiectului Cetateanul desfasurat  la Colegiul Nat. Johannes Honterus 

am decis ca trebuie făcut ceva pentru a opri știrile false, scopul fiind ca oamenii 

sa nu mai fie manipulați de articole fake-news. Am încercat sa găsim o soluție, iar 

cea mai potrivită ne-am gandit ca ar fi înființarea unei instituții pentru 

combaterea fake-news (CNCFN). Asa nu vor mai exista asa multe știri false, sau 

poate chiar deloc, și aceasta problema va fi rezolvata.  

Noi credem ca aceasta solutie este perfectă pentru combaterea știrilor false și 

pentru binele tuturor oamenilor care sunt manipulați. Iar autorii știrilor false, sau 

chiar site-urile pe care au fost postate acestea, trebuie sancționați cu o amendă. 

Părerea noastra este ca dacă s-ar înființa aceasta institutie aceasta 

problema ar dispărea și oamenii vor citi doar informații 100% adevărate, în care 

pot avea încredere. 

 

 

 Va mulțumim pentru timpul acordat si speram ca propunerea noastra sa fie 

pusa in aplicare.  

 

Cu stimă clasa a VII-A Colegiul Național Johannes Honterus. 


