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5. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond este Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie, iar pentru aviz Comisia pentru piața internă și protecția 

consumatorilor, Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne.  

La 10.04.2018, 24 de state membre și Norvegia au semnat o Declarație de cooperare privind 

inteligența artificială, prin care se angajează să conlucreze la cele mai importante aspecte, de la 

asigurarea competitivității Europei în cercetarea și utilizarea inteligenței artificiale, la chestiuni 

sociale, economice, etice și juridice. La 29 mai 2018, România a semnat declarația sus 

amintită, în baza unui memorandum aprobat de Guvernul României la 24 aprilie 2018, alături de 

alte două declarații privind  Blockchain și Radarul Inovării.    

6. Evoluții: la 15.05.2018 a fost adoptată de Comisia Europeană comunicarea cu titlul O 

agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela 

viitorul. De asemenea, urmează adoptarea unei comunicări privind viitorul mobilității 

conectate și automatizate în Europa. În cadrul ambelor comunicări inteligența artificială ocupă 

un rol cheie. 

 

1. CONTEXT 

 În Strategia globală privind politica externă și de securitate a Uniunii Europene, 

publicată în iunie 2016, Serviciul European de Acțiune Externă arăta, între altele, că sunt 

necesare norme la nivel global și în domenii precum biotehnologia, inteligența artificială, 

robotica și sistemele de pilotare la distanță, în vederea evitării riscurilor de securitate și pentru 

exploatarea beneficiilor economice ale acestora. În acest sens, Uniunea se angaja să promoveze 

schimburile cu foruri multilaterale relevante pentru a orienta dezvoltarea normelor și pentru a 

construi parteneriate la nivel internațional.  

 Ulterior, pe fondul dezvoltării internetului obiectelor, Comisia Europeană se angaja să 

analizeze posibilitatea adaptării cadrului juridic actual, astfel încât acesta să țină seama de noile 

evoluții tehnologice (inclusiv robotica, inteligența artificială sau imprimarea 3D), în special din 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-eus-innovation-radar-getting-innovations-market-faster
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:228:FIN
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perspectiva răspunderii civile. În continuare, Comisia a invocat capacitatea inteligenței artificiale 

de a spori creșterea economică și productivitatea, estimând că impactul economic combinat al 

automatizării cunoștințelor, al muncii, al roboților și al vehiculelor autonome va ajunge la o 

valoare cuprinsă între 6,5 mii de miliarde EUR și 12 mii de miliarde EUR anual până în 2025.  

Dezideratul Uniunii Europene este acela de a ocupa poziția de lider în ceea ce privește 

dezvoltarea de tehnologii, platforme și aplicații care utilizează inteligența artificială și pentru 

aceasta finanțează proiecte care urmăresc să se asigure că oamenii pot lucra și pot interacționa cu 

roboții în cel mai sigur și mai bun mod posibil.  

 La rândul său, Consiliul Uniunii Europene a recunoscut că inovațiile, inclusiv științele 

datelor, inteligența artificială sau internetul obiectelor ar putea aduce noi soluții de dezvoltare și 

a încurajat promovarea acestora și consolidarea capacităților locale în acest sens.
1
 De asemenea, 

Consiliul a apreciat rolul inteligenței artificiale în evoluțiile de pe piața forței de muncă, însă a 

susținut necesitatea asigurării unei protecții sociale adecvate și a egalității de șanse pentru toți.
2
  

 În mai 2017, Consiliul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz din 

proprie inițiativă privind impactul inteligenței artificiale asupra pieței unice digitale, a producției, 

a consumului, a ocupării forței de muncă și a societății. În cadrul acestuia, CESE a arătat că piața 

inteligenței artificiale este în prezent de aproximativ 664 de milioane USD și este preconizată o 

creștere de până la 38,8 de miliarde USD până în 2025. Având în vedere potențialul inteligenței 

artificiale pentru beneficiul umanității, dar și impactul transfrontalier al acesteia, CESE 

recomandă ca UE să adopte cadre de politică globale clare și uniforme pentru IA, în conformitate 

cu valorile europene și drepturile fundamentale. În acest sens, sunt identificate 11 domenii în 

care inteligența artificială ar putea ridica probleme: etica; securitatea; respectul vieții private; 

transparența și responsabilitatea; munca; educația și competențele; (in)egalitatea și incluziunea; 

legislația și reglementările; guvernanța și democrația; intervențiile militare; super-inteligența. 

Între recomandările CESE reținem: dezvoltarea inteligenței artificiale numai sub control 

permanent uman; adoptarea unui cod deontologic pentru dezvoltarea, punerea în aplicare și 

utilizarea inteligenței artificiale; realizarea de investiții în educație pentru a putea lucra cu 

inteligența artificială, dar și pentru a dezvolta competențe care nu pot fi preluate de inteligența 

artificială; dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială de care poate beneficia societatea, 

care promovează incluziunea și îmbunătățesc viața oamenilor, atât la nivel public, cât și privat, 

precum și evaluarea legislației și reglementărilor UE în șase domenii de interes: transporturi, 

sistemele cu utilizare duală, libertățile civice, securitate, sănătate, energie, domenii influențate de 

evoluțiile roboticii, al sistemelor cibernetico-fizice și al inteligenței artificiale.  

 Concluziile Consiliului European din 19 octombrie 2017 pledau pentru urgentarea 

abordării inteligenței artificiale și a tehnologiilor blockchain, cu respectarea datelor personale, a 

drepturilor digitale și a standardelor etice. În acest sens, Consiliul European solicita Comisiei 

Europene să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul 

anului 2018 și inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, în vederea explorării 

de noi piețe și reafirmării rolului de lider al industriei sale. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

Cu toate că însăși inteligența este greu de definit, Comisia Europeană atribuie inteligența 

artificială acelor sisteme „care manifestă comportamente inteligente prin analizarea mediului lor 

                                                            
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14435-2017-INIT/ro/pdf 
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15506-2017-INIT/ro/pdf  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15506-2017-INIT/ro/pdf
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înconjurător și care iau măsuri - cu un anumit grad de autonomie - pentru a atinge obiective 

specifice.” 

Inteligența artificială face deja parte din viața noastră, fiind utilizată în multe domenii; în 

următorul deceniu ea își va exercita influența asupra unor sectoare la care astăzi nu ne gândim, 

generând mari evoluții la nivelul societății și industriei. Ca atare, Uniunea Europeană crede că își 

poate asuma rolul de lider în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în beneficiul tuturor, 

valorificând: cercetători, laboratoare și întreprinderi nou înființate de nivel mondial; piața unică 

digitală; o multitudine de date, ca materie primă pentru inteligența artificială.   

Prezenta comunicare stabilește o inițiativă europeană privind inteligența artificială, care 

vizează: 

 Creșterea capacității tehnologice și industriale a UE și utilizarea inteligenței artificiale în 

întreaga economie; 

 Pregătirea pentru schimbările socio-economice pe care inteligența artificială le aduce; 

 Asigurarea unui cadru etic și legal adecvat, bazat pe valorile Uniunii și în conformitate cu 

Carta drepturilor fundamentale a UE.  

În privința investițiilor private în domeniul inteligenței artificiale, Europa se află în urma 

Statelor Unite, Chinei și Japoniei, cu un total de 2,4-3,2 miliarde EUR în 2016, în comparație cu 

6,5-9,7 miliarde EUR în Asia și 12,1-18,6 miliarde EUR în America de Nord. În 2017, o mică 

parte din întreprinderile europene adoptaseră tehnologii digitale, iar o treime din forța de muncă 

nu avea încă abilități digitale de bază. Ca atare, UE își propune să creeze un mediu care să 

stimuleze investițiile și să utilizeze fonduri publice pentru a stimula investițiile private.  

Avantajele Uniunii: găzduiește o comunitate de cercetare în domeniul inteligenței artificiale de 

nivel mondial; dispune de întreprinderi nou înființate bazate pe descoperiri științifice sau 

inginerie; are o industrie puternică; UE este lider în sectorul prelucrării, al sănătății, al 

transportului și al tehnologiilor spațiale.  

Dezideratul UE: tehnologia inteligenței artificiale să fie utilizată în întreaga sa economie.  

În ce constă inițiativa UE privind inteligența artificială? 

 UE susține creșterea treptată a investițiilor publice și private în cercetare și dezvoltare 

în domeniul inteligenței artificiale, de la 4-5 miliarde EUR estimate anul trecut, la cel puțin 20 de 

miliarde EUR până la sfârșitul anului 2020. 

În acest sens, Uniunea investește în inteligența artificială 1,5 miliarde EUR prin programul 

Orizont 2020. Parteneriatele public-private existente mai pot atrage 2,5 miliarde EUR până în 

2020. La rândul lor, statele membre și sectorul privat ar trebui să facă eforturi similare în materie 

de investiții, astfel că până la sfârșitul anului 2020 valoarea totală a investițiilor va fi de peste 20 

miliarde EUR în întreaga Uniune.  

Finanțarea Uniunii vizează proiecte în domenii-cheie de aplicare, precum sănătatea, conducerea 

conectată și automatizată, agricultura, industria prelucrătoare, energia, tehnologiile de internet de 

ultimă generație și administrațiile publice (inclusiv justiția). Finanțarea va consolida, de 

asemenea, avantajele europene în domeniul inteligenței artificiale/roboticii integrate. 

De asemenea, Comisia va sprijini și va consolida centrele de excelență în domeniul inteligenței 

artificiale din întreaga Europă; va facilita accesul tuturor utilizatorilor potențiali la cele mai 

recente tehnologii; va sprijini dezvoltarea unei „platforme de inteligență artificială la cerere”. 
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Pentru perioada post 2020, Comisia propune stimularea investițiilor în: îmbunătățirea rețelei 

paneuropene a centrelor de excelență în domeniul inteligenței artificiale; cercetare și inovare în 

domenii precum inteligența artificială transparentă, învățarea automatizată nesupravegheată, energie 

și eficiența datelor; centre suplimentare de inovare digitală/ facilități de testare și experimentare;  

exploatarea achizițiilor comune în domeniul inovării și crearea unui centru de asistență pentru 

partajarea datelor care va fi în strânsă legătură cu platforma de inteligență artificială la cerere.  

 Volumele mari de date sunt necesare dezvoltării inteligenței artificiale. În acest sens, UE 

se angajează să faciliteze accesul la date, în special la acelea fără caracter personal, cum ar fi datele 

privind traficul, datele meteorologice, economice și financiare sau registrele comerțului, datele 

industriale, datele științifice, dar și date genomice și alte date din domeniul sănătății, cu respectarea  

deplină a legislației privind protecția datelor cu caracter personal.  

 Pregătirea pentru schimbări socio-economice presupune: dezvoltarea de competențe 

digitale de bază, precum și competențe complementare care nu pot fi înlocuite de niciun fel de 

inteligență artificială; asistarea persoanelor ale căror locuri de muncă ar putea suferi cele mai mari 

transformări sau ar putea dispărea ca urmare a automatizării, roboticii și inteligenței artificiale; 

instruirea unui număr cât mai mare de specialiști în inteligență artificială.  

Educația și formarea profesională sunt în principal de competența statelor membre, Uniunea 

putând să desfășoare numai acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunilor 

întreprinse la nivel național. Ca atare, Comisia a adoptat o agendă pentru competențe în Europa, 

recomandând statelor membre modalități de perfecționare prin intermediul unei garanții de 

competențe, dar și un plan de acțiune privind educația digitală care urmărește promovarea 

aptitudinilor și a competențelor digitale pentru toți cetățenii. 

Or, schemele naționale vor fi esențiale în furnizarea acestor calificări și formări. Ele vor fi 

sprijinite prin fondurile europene structurale și de investiții, dar ar trebui să beneficieze de sprijin 

și din partea sectorului privat. Comisia va continua, de asemenea, să sprijine cercetarea privind 

interacțiunea și cooperarea dintre oameni și inteligența artificială.  

Inteligența artificială a creat noi profiluri profesionale, însă există deficite semnificative de 

competențe, ceea ce impune un efort suplimentar al statelor membre. Comisia Europeană 

propune implicarea tuturor persoanelor în dezvoltarea inteligenței artificiale, a cât mai multor 

femei și chiar a persoanelor cu dizabilități, dar și promovarea interdisciplinarității, cu alte cuvinte 

tinerii să fie încurajați/stimulați să studieze pe lângă domeniile în care doresc să facă o carieră și 

materii din sectorul inteligenței artificiale.  

În acest sens, Comisia își propune să înființeze scheme speciale de (re-)calificare; să analizeze 

impactul inteligenței artificiale asupra educației și pieței muncii și să facă recomandări; să 

sprijine stagiile pentru oportunități digitale (2018-2020) în domeniul competențelor digitale 

avansate pentru studenți și proaspeții absolvenți; să încurajeze parteneriatele între întreprinderi și 

educație; să introducă un în viitorul cadru financiar multianual un sprijin consolidat pentru 

dobândirea competențelor digitale avansate. 

 Asigurarea unui cadru etic și juridic adecvat 

Cu toate că Uniunea Europeană dispune de un cadru de reglementare puternic și echilibrat pe 

care se poate baza în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale, aceasta nu exclude riscul de 

erori sau utilizarea inteligenței artificiale în scopuri negative.  

Ca atare, Comisia își propune să reunească toate părțile interesate, pentru ca, până la sfârșitul 

anului, să se elaboreze orientări etice privind inteligența artificială, cu respectarea Cartei 

drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. Aspectele avute în vedere privesc: viitorul 

muncii, echitatea, siguranța, securitatea, incluziunea socială, transparența algoritmică. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/digital-education-action-plan_ro
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De asemenea, se impune o reflecție asupra caracterului adecvat al unor norme existente privind 

problemele de siguranță și al unor chestiuni de drept civil legate de răspundere.  

 Unirea forțelor 

Statele membre sunt încurajate să aibă o strategie în domeniul inteligenței artificiale, care să 

includă investițiile, după modelul Franței, Germaniei sau Finlandei. În acest sens, Comisia invită 

statele membre să desfășoare schimburi de bune practici, să coopereze în domeniile 

interoperabilității, seturilor de date și soluțiilor juridice, angajându-se în același timp să 

stabilească un plan coordonat pentru inteligența artificială cu statele membre până la sfârșitul 

anului 2018. 

Comisia Europeană va facilita implicarea tuturor părților interesate prin crearea unei platforme 

numite Alianța europeană pentru inteligența artificială.  

De asemenea, Comisia se angajează să monitorizeze dezvoltarea și utilizarea inteligenței 

artificiale în întreaga economie și să analizeze evoluțiile societale, juridice și de pe piața muncii 

în vederea atingerii obiectivelor stabilite în prezenta comunicare.   

 

3. Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2017 conținând recomandări 

adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica 

Parlamentul a cerut Comisiei să prezinte, în temeiul art. 114 TFUE, o propunere de directivă 

referitoare la normele de drept civil privind robotica, ținând seama de o serie de recomandări. 

Acestea din urmă privesc: 

- o definiție comună la nivelul Uniunii pentru diferite categorii de sisteme ciber-fizice, de 

sisteme autonome și de roboți autonomi și inteligenți; 

- crearea unui sistem european de înregistrare a roboților avansați în cadrul pieței interne;  

- garantarea exercitării controlului uman în orice moment asupra aparatelor inteligente și 

acordarea unei atenții speciale  eventualității creării unei legături emoționale între om și robot - 

în special în cazul grupurilor vulnerabile (copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu 

dizabilități); 

- principiul recunoașterii reciproce în utilizarea transfrontalieră a roboților și a sistemelor 

robotizate; 

- consolidarea instrumentelor financiare, inclusiv a parteneriatelor public-private destinate 

susținerii proiectelor de cercetare în domeniul roboticii; 

- punerea în aplicare a unui cadru etic clar, riguros și eficace pentru dezvoltarea, 

conceperea, fabricarea, utilizarea și modificarea roboților, care să completeze acquis-ul național 

și al Uniunii existent; 

- crearea unei agenții europene pentru robotică și inteligență artificială, în vederea 

furnizării cunoștințelor tehnice, etice și de reglementare necesare susținerii actorilor publici 

relevanți; 

- susținerea unei abordări transversale și tehnologic neutre a proprietății intelectuale, 

aplicabilă diferitelor sectoare în care se utilizează robotica; 

- asigurarea unui nivel ridicat de securitate, de protecție a datelor personale și a vieții 

private în comunicarea dintre oameni și roboți. 

 

De asemenea, Parlamentul a invitat Comisia să prezinte o propunere de act legislativ privind 

aspectele juridice ale dezvoltării și utilizării roboticii și inteligenței artificiale preconizate în 

următorii 10-15 ani. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de consecințele tuturor 

soluțiilor juridice posibile, cum ar fi: instituirea unui regim de asigurare obligatorie pentru 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0051&language=RO&ring=A8-2017-0005
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anumite categorii de roboți; crearea unui fond de compensare; crearea unei personalități juridice 

specifice roboților, astfel încât cel puțin cei mai sofisticați roboți autonomi să poată avea un 

statut de persoană electronică responsabilă pentru repararea prejudiciilor pe care le cauzează.  

 

4. Declarația de cooperare privind inteligența artificială 

Statele semnatare
3
, între care și România, se angajează în special:  

- să depună eforturi în vederea unei abordări europene cuprinzătoare și integrate cu privire 

la inteligența artificială; 

- să încurajeze dezbaterile cu părțile interesate în cadrul Alianței europene privind 

inteligența artificială; 

- să sprijine finanțarea dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale; 

- să sprijine schimburile de opinii cu statele membre și Comisia privind strategii și 

agendele de cercetare în domeniul inteligenței artificiale; 

- să coopereze în privința consolidării centrelor de cercetare în materie și să sprijine 

dimensiunea lor paneuropeană; 

- să contribuie la crearea unei rețele dense de centre de inovare digitală; 

- să depună eforturi pentru ca inteligența artificială să fie accesibilă și utilă administrațiilor 

publice și tuturor întreprinderilor, în special IMM-urilor și întreprinderilor din sectoarele 

netehnologice; 

- să sprijine schimburile de bune practici privind obținerea și utilizarea inteligenței 

artificiale în administrațiile publice și în sectorul public în general; 

- să depună eforturi pentru facilitarea accesului la cât mai multe date publice și să sprijine 

întreprinderile private să urmeze acest exemplu; să îmbunătățească reutilizarea datelor de 

cercetare științifică rezultate din finanțarea publică, cu respectarea drepturilor existente, a 

normelor și libertății contractuale; 

- să efectueze schimburi de opinii privind cadrele etice și juridice referitoare la inteligența 

artificială, în vederea asigurării unei utilizări responsabile a acesteia; 

- să contribuie la durabilitatea și fiabilitatea soluțiilor de inteligență artificială; 

- să se asigure că omul rămâne în centrul dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale, 

prevenind folosirea abuzivă a aplicațiilor de inteligență artificială; 

- să efectueze schimburi de opinii cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra pieței 

muncii și să dezbată cele mai bune practici referitoare la gestionarea acestor impacte; 

- să se angajeze într-un dialog continuu cu Comisia Europeană în pe tema inteligenței 

artificiale.  

 
 

5. Agenda liderilor 

 

Înaintea summit-ului UE – Balcanii de Vest din 17 mai 2018, președintele Consiliului European 

a invitat liderii UE la o reuniune informală, în cadrul căreia a fost prezentată o notă privind 

inovarea și domeniul digital.  

În cadrul acestei note se reamintește faptul că Uniunea Europeană a rămas mult în urma altor 

economii la capitolul inovare, fiind imperios necesară alocarea de fonduri publice adecvate, dar 

și stimularea investițiilor private. Totodată, s-a pus accent pe necesitatea creării unui spațiu 

                                                            
3 La 10 aprilie 2018 semnaseră 24 de state membre UE, plus Norvegia: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, 

Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Polonia, 

Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2018/05/17/
http://www.consilium.europa.eu/media/34713/ro_leaders-agenda_note-on-innovation-and-digital.pdf
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european unic în care datele fără caracter personal să poată circula liber, dar și pe o politică 

eficace privind securitatea cibernetică, ca o condiție prealabilă pentru asigurarea încrederii 

cetățenilor. 

În final, s-a arătat că pentru a avea o strategie eficace în domeniul pieței unice digitale este 

necesar ca principalele dosare aflate în curs să fie finalizate înainte de încheierea actualului ciclu 

instituțional. Este vorba despre propunerile privind: conținutul digital, certificarea de securitate 

cibernetică, drepturile de autor, confidențialitatea și comunicațiile electronice, informațiile din 

sectorul public, promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de 

intermediere online.  

 
 

Mihaela Banu 

30 mai 2018 

 


