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I. CONTEXT  
 

Inteligența artificială (IA) – ale cărei prime abordări pot fi plasate la  sfârșitul celui de al 
doilea război mondial -  constituie un domeniu aflat într-o evoluție permanentă și rapidă, care 
cuprinde societatea în toate componentele ei și ale cărei avantaje și beneficii sunt indiscutabile și, 
per ansamblu, benefice. Dar, în mod evident, ridică și probleme în ceea ce privește, în primul rând, 
raportarea factorului uman la întreg ansamblul tehnologic și, ca urmare, cere răspunsuri rapide și 
foarte adaptate. 

Practicile care se bazează pe luarea unor decizii algoritmice, bazate doar pe IA, de exemplu 
în domeniile serviciilor financiare, bancare și justiției penale, fără implicarea unei judecăți umane 
sau a unui proces echitabil au fost criticate de mai mulți actori instituționali de la nivelul UE 
(Consiliul Europei, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene). 

Pentru a putea depăși aceste probleme și multe altele pendinte este necesar un cadru etic 
strict și eficient pentru elaborarea, proiectarea, producerea și utilizarea algoritmilor pentru a 
completa legislația națională și de la nivelul Uniunii. Acesta ar trebui să se bazeze pe principiile și 
valorile consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale. 

 
Evoluția legislației în domeniu la nivel european 
UE dispune de un larg cadru de reglementare al domeniului, realizat pe parcursul a mai 

multe etape. IA a fost abordată în strategia Comisiei de digitizare a industriei - 
COM(2016) 180 final - și în strategia reînnoită privind politica industrială a UE - 
COM(2017) 479 final. Consiliul European din octombrie 2017 a invitat Comisia să propună o 
abordare europeană a IA și a convenit asupra menționării declarației de susținere a cooperării în 
domeniul IA, semnată de 25 de state europene.  

Comisia Europeană a publicat, la 25 aprilie 2018, o strategie cu privire la IA pentru 
Europa. Strategia este formată din trei axe, al căror scop este acela de a îmbunătăți capacitatea 
tehnologică și industrială a UE și de a implementa IA în economie, de a asigura pregătirea pentru 
schimbările socio-economice și de a asigura un cadru etic și juridic adecvat.  
 La 7 decembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat Planul coordonat privind 
inteligența artificială. De asemenea, a prezentat primele propuneri ale Grupului de experți la nivel 
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înalt privind inteligența artificială (AI HLEG) pentru o consultare publică, care a fost deschisă până 
la 18 ianuarie 2019. 
 La capitolul realizări în domeniu se poate aminti că toate statele membre au aderat la 
principiile care conduc Planul coordonat pentru inteligența artificială și documentele adiacente, 20 
de state membre au semnat o declarație prin care au convenit să împărtășească date pentru 
îmbunătățirea asistenței medicale personalizate și prevenirea bolilor, 27 de țări s-au alăturat unui 
parteneriat european în domeniul tehnologiilor blockchain, în domeniul serviciilor publice digitale 
transfrontaliere, mai multe state membre s-au angajat să sprijine mobilitatea conectată și 
automatizată prin semnarea acordurilor regionale ca urmare a angajamentului de a face coridoare 
de testare transfrontaliere a tehnologiilor 5G. 

În egală măsură sunt reglementate standardele globale pentru centrarea IA pe factorul 
uman, prin Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul privind libera circulație a 
datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană, Legea privind securitatea cibernetică, 
Propunerea de regulament privind respectarea vieții private în comunicațiile electronice.  

În ceea ce privește investițiile, Comisia Europeană a investit deja aproximativ 2,6 miliarde 
de euro prin programul Orizont 2020 în domenii legate de IA (robotică, date, sănătate, transport, 
tehnologii viitoare și emergente).  
 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 
 

Obiectivul COM(2019)168 este lansarea unei etape-pilot pentru a testa punerea în aplicare 
a orientărilor etice pentru dezvoltarea și utilizarea IA. 

Propunerea valorifică, în special, activitatea Grupului de experți și a Agenției pentru 
drepturi fundamentale a Uniunii Europene. 

Comisia propune abordarea problemei în trei etape: stabilirea cerințelor-cheie pentru o IA 
de încredere, lansarea unei faze pilot la scară largă pentru primirea feedback-ului de la părțile 
interesate și acțiuni pentru realizarea consensului internațional pentru aplicarea principiilor etice în  
IA. 

În acest sens, sunt definite cerințe-cheie: implicare și supraveghere umană, robustețe 
tehnică și siguranță, respectarea vieții private și guvernanța datelor, transparență, diversitate, 
nediscriminare și echitate, bunăstare societală și de mediu,  responsabilitate. 

Etape următoare 
După faza-pilot, la începutul anului 2020, Grupul de experți va revizui listele de evaluare a 

cerințelor-cheie, pe baza feedback-ului primit. Pe baza acestei revizuiri, Comisia va evalua 
rezultatele și va propune etapele următoare. 

De asemenea, în faza pilot, Comisia va promova această abordare și la nivel internațional, 
în cadrul cooperării cu Japonia, Canada, Singapore sau în cadrul reuniunilor G4 sau G20.  

 
Parcursul etapelor propuse 
La 25 aprilie a.c, 25 de țări europene au semnat o Declarație de cooperare privind „Un 

viitor digital inteligent și durabil pentru agricultura și zonele rurale europene”, în care sunt 
prevăzute o serie de acțiuni în sprijinul unei digitalizări reușite a agriculturii și a zonelor rurale din 
Europa.  

La 26 iunie a.c., cu ocazia primei întruniri a Alianței Europene pentru IA, Grupul de experți 
la nivel înalt privind inteligența artificială: 
 a  prezentat o listă cu 33 de recomandări, printre care protecția omului și societății, 
abordarea adaptată a pieței IA, asigurarea unei piețe unice europene sigure pentru IA, stimularea 
cooperării cu reprezentanți ai societății civile, industriei, sectorului public, cercetării și mediului 
academic, promovarea economiei europene a datelor, îmbunătățirea capacităților de cercetare la 
nivel european, susținerea învățământului în domeniu, adoptarea guvernanței bazate pe riscuri 
pentru IA și asigurarea unui cadru de reglementare adecvat, abordarea unei modalități holistice în 
domeniu, care ar presupune atât o o viziune de perspectivă, pe 10 ani, cât și un plan de acțiune 
continuu; 
 a lansat faza pilot a  liniilor directoare privind etica în IA. 

În Declarația liderilor G20 de la Osaka s-a subliniat:  
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 dezvoltarea și utilizarea responsabilă a IA poate fi o forță motrice pentru realizarea unei 
societăți durabile și inclusive; 
 pentru a încuraja încrederea publicului în tehnologiile IA și pentru a-și realiza pe deplin 
potențialul, liderii G20 se angajează să abordeze componenta etică a IA; 
 liderii G20 recunosc importanța crescândă a promovării securității în economia digitală și a 
abordării lacunelor și vulnerabilităților de securitate, ca și importanța protejării proprietății 
intelectuale; 
 liderii G20 recunosc importanța depășirii divizării actualmente existente în societatea digitală; 
 liderii G20 recunosc necesitatea încurajării dezvoltării  digitale a întreprinderilor mici și 
mijlocii, precum și cuprinderea în sfera de aplicare a societății digitale  a tuturor persoanelor, în 
special a grupurilor vulnerabile. 
 
III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/ PARLAMENTE 

 
 Parlamentul European 

La nivelul UE, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să evalueze impactul 
inteligenței artificiale și să facă recomandări ample privind normele de drept civil privind robotica 
încă din februarie 2017.  

Parlamentul a adoptat, la 12 februarie 2019, un raport din proprie inițiativă privind “O 
politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii”.  
 

 Președinția română a Consiliului Uniunii Europene 
Motto-ul președinției române în domeniul digital a fost Europa digitală fără granițe și în 

curs de transformare; au fost stabilite patru priorități majore: inovarea, securitatea cibernetică, 
promovarea competențelor digitale și susținerea implicării femeilor în IT. 

Realizările Președinție române a Consiliului în ceea ce privește societatea informațională și 
domeniul digital au fost sintetizate de către ministrul român al comunicațiilor și societății 
informaționale: „În domeniul economiei și societății digitale, Președinția română a finalizat două 
dosare esențiale pentru Piața Unică Digitală și pentru dezvoltarea economică a Europei (directiva 
privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, Programul Europa 
Digitală), a obținut mandatul de negociere pentru dosarul privind centrele de competență în 
domeniul cyber, a avansat semnificativ propunerea de regulament ePrivacy, a adoptat propunerea 
de decizie privind WRC-19, a adoptat documentul de viziune politică și strategică – Concluziile 
Consiliului privind viitorul Europei cu un grad ridicat de digitalizare după 2020: „Stimularea 
competitivității digitale și economice în întreaga Uniune și a coeziunii digitale”, a adoptat 
Concluziile Consiliului privind capacitatea și capabilitățile de securitate cibernetică în UE,  a finalizat 
procesul de amendare a mandatului HWPCI în contextul Deciziei și regulamentului Consiliului privind 
măsuri restrictive de combatere a atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii 
sau a statelor sale membre și a lansat discuții aprofundate privind 5G, inteligența artificială, mașinile 
conectate etc”. 

 
 Președinția finlandeză a Consiliului Uniunii Europene   

Președinția finlandeză   consideră că: 
 piața unică digitală va permite libera circulație a inovațiilor și a ideilor din Europa și va 
revoluționa economia secolului al XXI-lea; 
 sectorul public, care reprezintă aproape jumătate din puterea de cumpărare a Europei,  
trebuie să ofere ecosistemelor digitale din Europa sprijinul de care au nevoie,   trebuie să adopte 
principii și reguli clare și transparente, să încurajeze inovarea în serviciile publice și să reducă în 
mod semnificativ obstacolele; 
 regulamentele ar trebui să fie inteligente, dar simple; în mod deosebit, trebuie să se pună 
accent pe impactul Regulamentului pentru protecția datelor personale sau al  viitoarelor orientări 
etice privind IA asupra întreprinderilor noi și IMM-urilor. 

 Programul noii Comisii Europene 
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„În primele 100 de zile ale mandatului meu, voi înainta o propunere legislativă referitoare la o  
abordare europeană coordonată a implicațiilor umane și etice ale inteligenței artificiale” – Ursula 
von der Leyen. 
 elaborarea unor standarde comune pentru rețelele europene 5G; 
 dobândirea suveranității tehnologice în domenii cheie ale tehnologiei; 
 crearea unor unități cibernetice comune, destinate accelerării schimbului de informații și 
îmbunătățirii sistemului de protecție a datelor; 
 digitalizarea  integrală  a  Comisiei. 
 
IV. Situația IA în România 
Ministerul comunicațiilor și societății informaționale elaborează o nouă Strategie națională pentru 
inteligența artificială, care va fi pusă în dezbatere publică până la sfârșitul anului 2019. 
De asemenea, se află în stadiul de elaborare, Strategia națională pentru implementarea conceptului 
de Smart City. Grupul de lucru care va elabora Strategia Națională pentru implementarea 
conceptului de Smart City este format din ministere, instituții ale administrației publice din 
România, asociații ale administrației publice locale, asociații ale consiliilor județene, municipiilor, 
orașelor, comunelor, precum și instituții din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică 
și Siguranță Națională. 
La 28 decembrie 2018, a fost promulgată legea care transpune în legislația națională Directiva UE 
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în 
Uniune. 
În cadrul „Ministerial Digital Day”, la 9 aprilie 2019, ministrul român al comunicațiilor și 
societății informaționale, a semnat trei declarații ce au obiectivul de a facilita progresul digital în 
domeniul agriculturii și culturii și de a contribui la încurajarea participării femeilor în economia 
digitală. 
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale, cu ocazia reuniunii Consiliului ministerial 
2019 al Organizației pentru cooperare şi dezvoltare economică, a declarat că România va adera la 
Recomandările OCDE privind Inteligența Artificială, fiind singura țară europeană non-membră a 
organizației care aderă la acestea. 
Ministerul comunicațiilor și societății informaționale a lansat consultarea publică asupra  
proiectului de Lege privind realizarea Cadrului naţional de referinţă pentru realizarea 
interoperabilităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (CNRTIC). 
Pe siteul web al ministerului a fost publicat un  „Set de măsuri generale pentru securizarea 
aplicațiilor web ale entităților publice/private”.	
De asemenea, poate fi menționat că un proiect din România a fost selectat în cadrul unei etape de 
finanțare de la sfârșitul anului 208 prin Instrumentul pentru IMM-uri (parte a programului Orizont 
2020); finanțarea de 50.000 euro va sprijini Artificial Intelligence Expert (AIE) din Cluj-Napoca să 
dezvolte un sistem bazat pe inteligență artificială, pentru detectarea cancerului în formă incipientă. 
 
 Camera Deputaților și-a exprimat poziția de susținere a inițiativelor Comisiei Europene 
privind inteligența artificială, subliniind impactul pozitiv al acesteia asupra dezvoltării generale a 
societății, dar atrăgând atenția, în același timp, asupra aspectelor negative, efectelor disruptive și 
necesității ca omul să fie menținut în centrul preocupărilor decidenților în toate aspectele care 
privesc extinderea și aplicarea IA.  

 
Link-uri utile: 
 https://eur‐lex.europa.eu/legal content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0168&qid=1562054723140 

 https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795 

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM‐2018‐237‐F1‐EN‐MAIN‐PART‐1.PDF 

 https://ec.europa.eu/digital‐single‐market/en/high‐level‐expert‐group‐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/eu‐member‐states‐join‐forces‐digitalisation‐

european‐agriculture‐and‐rural‐areas 
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 https://ec.europa.eu/digital‐single‐market/en/news/policy‐and‐investment‐recommendations‐

trustworthy‐artificial‐intelligence 

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A‐8‐2017‐0005_RO.html 

 https://www.comunicatii.gov.ro/mesajul‐ministrului‐comunicatiilor‐si‐societatii‐informationale‐

alexandru‐petrescu‐la‐finalul‐presedintiei‐romane‐a‐consiliului‐uniunii‐europene/ 

 
 

Dana Honciuc 
22 iulie 2019 
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